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EDITORIAL 
Vážení tená i,
v dob , kdy p ipravuji toto íslo Severských list  k 
tisku je takové horko, že uvažuji o zakoupení kli-
matizace. Takže se nedivte, že asopis, který se vám 
dostává do rukou p ed horkým létem, je plný sn -
hu a ledu. Trochu jsem se t mi lánky o dobývání 
severního pólu ochladil. 

Dovolte mi tu vyznat svoji lásku k Arktid . Na-
vštívit severní pól sice nebylo nikdy mým cílem, 
d ív to byl problém, dneska práv  naopak. To m
nikdy tolik nelákalo. Já se rad ji toulám letní kraji-
nou, lov k se m že vykoupat v každém jeze e a s 
p írodou spíš souzní, než aby s ní musel bojovat. 

P esto jsem vždy hluboce obdivoval všechny ty 
odvážné polárníky – a  už ne zcela z vlastní v le,
jako trose níky vzducholodi Italia, nebo skute n
lidi pro Arktidu dýchající. Jména jako Amundsen, 
Nansen i Fram vždy byly n co velmi exotického. 
Opatrn  jsem se dotýkal té lodi Fram v oselském 
muzeu – a nostalgicky slzel, když o ní trampský 
písni ká  Wabi Dan k zpíval. M l jsem i št stí být 
u toho, když byl Wabi poprvé v život  v Oslu, spolu 
jsme k té lodi došli a on tam tu písni ku pro nás, 
hrstku eských dobrodruh  ošlehaných v try nor-
ských hor a fjord , zazpíval. Jen tak, tiše, bez kyta-
ry... 

Obdivoval jsem i všechny ty ruské piloty, slav-
ného Vodopjanova, obdivoval jsem zdánliv  blázni-
vé v dce skupiny polárníka Papanina, kte í se ne-
chali vysadit z letadla kousek od severního pólu a 
pak v podstat  jako trose níci driftovali s ledovou 
krou až k pob eží Grónska, kde se málem utopili, 
protože led roztál. 

Ani dnešní výpravy do Arktidy nejsou tak straš-
n  komer ní, jak se zdá. Rusové kolem Viktora 
Bojarského s nadšením malých kluk  budují upro-
st ed pohybující se ledové plán  letišt , létají s vr-
tulníky sem a tam a vozí turisty k pólu. P e teteli si 
lánek v list , zjistíte, že i taková komerce m že mít 

punc velkého dobrodružství. Nikdo nás totiž nenutí 
nechat se p evézt na pól s flaškou šampa ského.
M žete tam dojít. A budete-li mít „št stí“, p jdete
vp ed a budete se pohybovat vzad. Nev íte? Na 
severu je možné všechno. 

P ipomínám Vám také naši fotosout ž. Zatím 
nám do redakce nep išly žádné novinky, tak vybí-
ráme op t n kolik p kných obrázk  od našich te-
ná  Doufám, že po prázdninách se toho objeví 
tolik, že nejen asopis i internetové stránky budou 
praskat ve švech. 

Naše internetové stránky se p es léto trochu 
odml í. Omlouvám se za to, ale letos jsem se rozho-

dl prozkoumat nejseverovýchodn jší kon iny Fin-
ska, Expedice Kaldoaivi Samieatnan 2008. Poda-
í-li se to technicky zvládnout a bude-li v lapon-

ských pustinách dostatek mobilního signálu, mož-
ná najdete na internetových stránkách (ne)pravi-
delné zpravodajství z této expedice Severských 
list .

Dovolil bych si vás ješt  upozornit na letošní 
tradi ní oslavy Slunovratu. Krom  t ch v duchu 
tradice švédských Midsommar , které po ádá i 
Severská spole nost (na p ehrad  v Brn  21. ervna 
a na suchu v Praze  22. ervna) se z ejm  v našich 
krajích dob e zavedla svatojánská oslava ve fin-
ském stylu, tedy s vatrou a vodkou Finlandia. Letos 
se pod již zavedeným názvem Midnight Sun bude 
konat v Praze na Branické louce dne 28. ervna. 

A zaje te se podívat do Chrasti u Chrudimi. V 
tam jším Podlažickém klášte e zhýralý mnich se-
psal áblovu bibli. Ta je te  už zase vrácena do 
Švédska, ale „ ábelská výstava“ i s její kopií se ko-
ná práv  te  v Chrasti. 

Michael Stanovský, šéfredaktor 
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STALO SE 
6. b ezna 2008 – Sch ze len  brn nské pobo -
ky Severské spole nosti. lenové byli informováni 
o kulturních akcích za poslední t i roky. Byli znovu 
zvolení dosavadní lenové výboru, dále byly koop-
továny dv  nové lenky – PaeDr. Arnošta 
Vieweghová a Jana Teplá. 
31. b ezna 2008 – Kate ina Zahá ská a Finsko. 
P ednáška o zcela neznámých úzkých vztazích mezi 
Finskem a echami v 19. století. 
1. dubna 2008 – Koncert barokní hudby. Skladby 
Mozarta, Boyceho, Purcella, Händela, Vivaldiho a 
Öhrwalla provedl orchestr a sbor hudební školy ze 
švédského Ängelholmu. 
9. dubna 2008 – Švédský slabiká  2. Ing. Jan 
Maruška dokon il své vypráv ní o tom, jak pozná-
val poddané švédského krále a jejich život v pr b -
hu svého mnohaletém p sobení na eském velvy-
slanectví ve Stockholmu. 
24. dubna 2008 – Švédský ve er v Brn . P ed-
náška Ing. Václava Fencla o áblov  bibli dopln ná 
filmem.
20. kv tna 2008 – Finsko – známé i neznámé. 
Ve vypráv ní a písních Ing. Miroslava Štecury, alias 
Mikko Lappalainena, který v 70–80 letech studo-
val a pracoval ve Finsku. Své vypráv ní doplnil 
hrou na kytaru a zp vem finských i eských písní. 

P IPRAVUJEME
21. ervna 2008, 15,30 hodin – Oslava svátku 
MISOMMAR na Brn nské p ehrad  na lodi Dallas 
v p ístavišti Brn nské p ehrady. 
22. erven 2008 – Oslava svátku MIDSOM-
MARDAG v Praze – tentokrát na suchu. 

erven 2008 – Setkání p i p íležitosti významné-
ho dánského svátku Valdemarova dne, známého 
jako Den vlajky. (Praha) 
2. pololetí 2008 – Beseda pí. Ericsson o finském 
baletu s ukázkami. (Praha) 
2. pololetí 2008 – Beseda k 360 výro í ukon ení
30leté války. (Praha) 
2. pololetí 2008 – Beseda na aktuální evropské 
téma – cíle švédského p edsednictví EU. (Praha) 
zá í 2008 – Výlet do h eb ína v Kladrubech nad 
Labem. Zde chovaní kladrubáci se používají od 
nepam ti jako ko ároví kon  královských rodin; 
n kolik jich bylo v poslední dob  zakoupeno pro 
dánský královský dv r. (Praha) 
zá í 2008 – Dánský ve er s p ednáškou Ing. Ji í-
ho Havla – Na kajaku a p šky západním pob ežím 
Grónska, s videofilmem. (Brn nská pobo ka) 

zá í – íjen 2008 – Promítání celove erního 
islandského filmu na FAMU. (Praha) 
2. íjna 2008, 19 hodin, D m um ní Zlín – Se-
verské inspirace – koncert ze Skandinávské hudby. 
Filharmonie Bohuslava Martin  ve Zlín  v rámci 
svého 6. ro níku mezinárodního hudebního festi-
valu Harmonia Moraviae uvádí koncert s názvem 
Severské inspirace, v rámci tohoto koncertu zazní 
jako premiéra Symfonie . 2 – Islandská Richarda 
Mayera, dále dv  skladby finského skladatele 19. 
století J. Sibelia – symfonická báse  Finlandia a 
Houslový koncert d moll, op. 42 v podání Václava 
Hude ka. Koncert bude dirigovat šéfdirigent or-
chestru Stanislav Vav ínek a je pod záštitou hono-
rárního generálního konzula Islandské republiky 
v R pana Þórira Gunnarssona a Severské spole -
nosti Praha, mediálním partnerem jsou Severské 
listy. Koncert natá í eský rozhlas Brno. 
(www.filharmonie-zlin.cz/page/67837.harmonia-
moraviae)
Upozorn ní pro leny Severské spole nosti 
v Brn : Pro p íznivce tohoto koncertu se bude 
zajiš ovat doprava z Brna do Zlína a zp t. Tajemni-
ce paní Konrádová žádá o zaslání p edb žné p i-
hlášky k ú asti nejpozd ji do 25. ervna 2008 na 
adresu Severské spole nosti, pobo ka Brno, Hlinky 
64, 603 00 Brno, tel. 511 134 463 

íjen 2008 – Ve spolupráci se Spolkem Praha-
Cáchy beseda s hlavním restaurátorem švédských 
královských sbírek, rodákem ze Zlína, panem Fran-
tiškem Makešem. (Praha) 

íjen 2008 – Vystoupení dánského swingového 
orchestr Mimrebanden – k tanci i poslechu. 
(Praha) 

íjen 2008 – Vystoupení dánského smíšeného 
sboru Cæciliekoret. (Praha) 
listopad 2008 – P ednáška Martina Damaška – 
Kierkegaard versus Grundtvig (Praha, lánek na 
toto téma byl uve ejn n v asopise íslo 1/2007). 
listopad 2008 – Finský ve er. P ednáška Tamary 
Sedlá kové o tradicích námo ní dopravy a finských 
muzeích. (Brn nská pobo ka) 
13. prosince 2007 – Brn nský Lucia Fest. Tra-
di ní prosincové setkání s Lucií a jejím doprovo-
dem.
prosinec 2008 / leden 2009 – P ednáška Ivo-
na ernohausové-Bardak o dánském filmu. (Praha) 
leden / únor 2009 – Beseda s Dány (Husted a 
Michael Bertelsenovi) žijícími v echách – jaké 
byly jejich za átky, jak zvládají eštinu, porovnání 
mentality, kultury, zvyk , historie i piva. (Praha) 
únor / b ezen 2009 – P ednáška Zdíka Šímy o 
dánském astronomovi Tychonovi Brahe. (Praha) 
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Marta Janíková 
Ve dnech 30. kv tna až 3. dubna 2008 na-
vštívili Prahu studenti hudební školy ze 
švédského Ängelholmu, aby pro leny Se-
verské spole nosti uspo ádali v divadelním 
sále Klubu Lávka koncert barokní hudby. 
Požádali nás o sestavení jejich zdejšího pro-
gramu, který jsme koncipovali tak, aby po-
znali také n které z našich pam tihodností. 

První den jsme odjeli se souborem do Kutné 
Hory a krom  prohlídky m sta jsme navštívili také 
kostnici v Sedlci, o níž m li studenti nejv tší zájem. 
Vzhledem k tomu, že byl krásný slune ný den, na-
vrhla studentka švédštiny na FF UK Dominika Po-
spíšilová, že bychom si mohli prohlédnout ješt
nedaleký zámek Ka ina, který pat í mezi nejvý-
znamn jší stavby empírové architektury v echách 
a ve kterém se nachází Muzeum eského venkova 
založené již roku 1891. Vzhledem k tomu, že ješt
nenastala sezona, mohli jsme se projít pouze zá-
meckou zahradou založenou hrab tem Chotkem. 

Druhý den navštívili švédští p átelé za doprovo-
du Dominiky Filozofickou fakultu UK a následn
jsme odjeli na Pražský hrad, odkud jsme se vydali s 
naší lenkou Ing. Helenou Slezákovou na prohlíd-
ku m sta. Za jejího velice zajímavého výkladu jsme 
došli z Hrad an až na Starom stské nám stí, od-
kud jsme pokra ovali až k parkovišti u Hlavního 

KONCERT SOUBORU ENSAMBLE 1600 

nádraží, kde jsme se po t ech hodinách rozlou ili s 
tím, že krom  únavy si švédští studenti z náro né 
túry odnášejí i nezapomenutelné zážitky z prohlíd-
ky m sta.

Výlet na Karlštejn, plánovaný na další den, naši 
p átelé vzdali a již po ob d  za ali pod vedením své 
u itelky Ewy Svenssonové zkoušet na podve erní 
koncert, velice dob e p ipravený mimo jiné též díky 
ob tavé práci vedoucího švédské sekce Ing. Pavlem 
Dobrovského, který zajistil vytišt ní programu v 
obou jazycích. Koncertu se k naší velké radosti 
zú astnila i velvyslankyn  Švédského království 
paní J. E. Catherine von Heidenstamová, která byla 
ú astí a výkonem mladých za ínajících hudebník
velmi pot šena. Za p isp ní švédského velvyslanec-
tví jsme mohli po koncert  uspo ádat p átelské 
setkání s pohošt ním. Mladí hudebníci byli mile 
p ekvapeni znalostí švédštiny z ad mladších i star-
ších len  Spole nosti a ú astník  koncertu. Poby-
tem u nás byli všichni nadšeni a my doufáme, že si 
odnesli na Prahu i Severskou spole nost takové 
vzpomínky, aby se k nám vždy rádi vraceli. 

Tímto bych cht la pod kovat svým koleg m
Ing. Helen  Slezákové, Ing. Pavlu Dobrovskému a 
Dominice Pospíšilové za nezištnou pomoc p i zajiš-
t ní programu návšt vy souboru Ensemble 1600. 

fotografii z koncertu najdete na 2. stránce obálky 

Stejn  jako v celé Skandinávii slaví svátek Slunovratu – Midsommar, tak i lenové Severské spole nosti 
slaví tento svátek u nás. 21. ervna na brn nské p ehrad  a 22. ervna v Praze.         foto  Ivana Fišerová 
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ISLANDSKÁ STÁTNOST 
Lidmila N mcová

Otázky spojené se vznikem národních stát
jsou dodnes p edm tem zvýšeného zájmu histori-
k , politik , právník  a specialist  jiných obor  na 
celém sv t . Na druhé stran  probíhá globaliza ní 
proces a oslabování významu hranic. Island jako 
ostrovní stát m l díky své geografické poloze speci-
fický politický vývoj, který mu však nezaru il vždy 
plnou nezávislost. 

Vzhledem k zájmu len  Severské spole nosti o 
tyto otázky uspo ádala Islandská sekce dne 12. 
b ezna 2008 v Praze setkání s doc. PhDr. Helenou 
Kade kovou, CSc. Vysoce fundovaná p ednáška se 
setkala s velkým zájmem napln ného sálu. Ú ast-
níci si p išli vyslechnout názory na Island ve sv tle
nejnov jšího bádání. P ednášející je seznámila s 
klí ovými momenty historie Islandu, následovala 
bohatá diskuse. P i našich reflexích je t eba si uv -
domit, že první demokratický parlament na sv t
vznikl práv  na Islandu již v roce 930. Cesta k plné 
nezávislosti nebyla jednoduchá, st ídala se období 
svobody a závislosti. Plnou nezávislost získal Island 
vyhlášením republiky až v roce 1944. 

Zájemci o tuto problematiku si mohou prostu-
dovat knihu Heleny Kade kové Historie Islandu.
Na žádost len  se vedoucí sekce obrátila na nakla-
datelství Lidové noviny s žádostí o dotisk této pub-
likace, která je na eském trhu zcela rozebrána. 

foto Ji í Barto

DANSK-TJEKKISK FORENING 
Dánsko- eský spolek

Cílem spolku je posilovat a rozvíjet vztahy mezi 
obyvateli Dánska a eské republiky prost ednic-
tvím vým ny informací o kulturních, politických a 
jiných zajímavých pom rech v t chto zemích. 

V sou asné dob  má spolek p es 200 len . Na 
rozdíl od ady krajanských spolku se Dánsko- eský 
spolek vyzna uje tím, že není pouze pro krajany. 
Dánští lenové se zú ast ují s minimáln  stejným 
nadšením jako krajané. D vodem, pro  se stali 
leny spolku, jsou jejich všestranné zájmy souvise-

jící s eskou republikou: um lecká emesla, eská 
kuchyn , filatelie, historie, politický vývoj, motoris-
mus (Jawa a Škoda), lední hokej, cestování po es-
ké republice, lidové tance apod. Dalšími leny spol-
ku jsou ti, kte í jsou v astém pracovním styku s 

eskou republikou. 
Spolek po ádá akce jednou za jeden až dva m -

síce. Aktivity jsou r znorodého charakteru: jedná 
se nap íklad o p ednášky o literatu e, kucha ské
kursy, filmové ve ery, kde se promítají eské filmy, 
setkání, na nichž lenové spolku vypráv jí o svých 
zážitcích z cest po eské republice, p ednášky o 
politice a kultu e. K utužování vztah  mezi leny
spolku p ispívají nap íklad májové opékání bu t ,
Mikulášská, ale i valná hromada, kde se tradi n
servíruje k ve e i guláš s houskovými knedlíky. 
Tyto se opakují každý rok a jejich návšt vnost je 
pom rn  vysoká. 

www.dansk-tjekkisk.dk 
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Lidmila N mcová
Mezinárodní geologický kongres (Internati-
onal Geological Congress – IGC) se koná 
jednou za 4 roky za ú asti široké obce od-
borník  z celého sv ta a je považován za 
velice významnou a prestižní akci oboru. 

Vzhledem ke stále p ístupn jším dopravním 
možnostem se po et ú astník  stále zvyšuje, v po-
sledních ro nících na každém kongresu dosahoval 
až 6 tisíc specialist . P ed 40 roky se 23. kongres 
konal v Praze – bohužel v kritických dnech srpna 
1968 musel být p ed asn  ukon en. Poslední kon-
gresy se konaly v Kjótu (1992), Pekingu (1996), Rio 
de Janeiru (2000) a ve Florencii (2004), letošní 
bude v Oslu a pro rok 2012 už bylo jako sídlo kon-
gresu vybráno Brisbane v Austrálii. 

Letošní kongres je zvláštní tím, že se na jeho 
po ádání podílejí národní geologické služby evrop-
ských severských zemí v etn  Islandu, které spo-
le n  zajiš ují kongresová jednání, v decké diskuse 
a geologické exkurze po Severu. Záštitu nad kon-
gresem p evzal norský král Harald V. Nezanedba-
telnou úlohu také mají jak rokování (zpravidla val-
ná shromážd ní) etných mezinárodních asociací 
zabývajících se jednotlivými geologickými obory a 
sdružených v Mezinárodní unii geologických v d,
tak i sch ze r zných specializovaných mezinárod-
ních komisí, z ízených touto Unií. Neodd litelnou 
sou ástí kongresu je výstava GEOEXPO. Neformál-
ní osobní setkávání v dc  rovn ž jsou významným 
p ínosem pro rozvoj jednotlivých v deckých obor .
Velká pozornost se v nuje mladé generaci, pro 
kterou se p ipravuje zvláštní program, sout že i 
zájezdy. 

Vlastní kongres potrvá od 6. do 14. srpna 2008. 
Jeho celkové zam ení je orientováno na základy 
udržitelného rozvoje a souvisí s paraleln  probíha-
jícím Mezinárodním rokem planety Zem . Témata 
v plenárních zasedáních i v etných sympoziích 
odborného, interdisciplinárního i regionálního 
zam ení jsou nesmírn  p itažlivá; p jde o široký 
rozsah od aktuálních úkol  souvisejících s lidskou 
existencí na naší planet  (v etn  klimatických 
zm n a zvládání rizikových situací) až po nejpest-
ejší mozaiku úzce specializovaných blok , bez 

nichž se ovšem obecný pokrok celého oboru p í-
rodních v d neobejde. 

Do v deckého programu byla již po tvrté za a-
zena geoetika. Sympozium Geoetika I (IEE-07) s 9 
plánovanými p ednáškami a 5 postery op t pove-
dou dva lenové naší Severské spole nosti, a to Ing. 

RNDr. Václav N mec, CSc. a doc. Ing. Lidmila 
N mcová, CSc., považovaní za zakladatele této no-
vé discipliny. Dr. N mec byl též pozván, aby zahájil 
jednání na specializovaném sympoziu Geoetika II 
– V dy o zemi a etika udržitelných sv tových kul-
tur (IEE-08) se 4 plánovanými p ednáškami. Zjed-
nodušen e eno – geoetika je aplikací etických 
princip  do geologie a hornictví. Tento nový inter-
disciplinární obor našel zájemce na celém sv t .
Vedle pravidelných sympozií na mezinárodních 
geologických kongresech probíhá od r. 1992 – 
zpravidla ve dvouletých intervalech – v eské re-
publice mezinárodní sekce Geoetika, a to v rámci 
každoro n  organizovaného sympozia Hornická 
P íbram ve v d  a technice; této sekce se zú ast ují
zájemci z mnoha zejména evropských a asijských 
zemí. Praktická pozornost se zam uje na problé-
my, jak zamezit rabování ložisek nerostných suro-
vin i zne iš ování prost edí, jak p edvídat a v 
p edstihu se p ipravovat na možné p írodní kata-
strofy atd. Mnohé otázky mají závažný sociální 
rozm r a je t eba hledat p íslušná východiska a 
optimální strategická ešení. Tato ešení mohou 
mít n kdy jen lokální, jindy t eba i globální dosah. 

Dr. Václav N mec je rovn ž znám v oboru ma-
tematické geologie; pat il k jeho prvním propagá-
tor m u nás a byl též spoluzakladatelem Meziná-
rodní asociace matematické geologie (v letech 1968
–1996 též významným funkcioná em). Od r. 1992 
je nositelem prestižní Krumbeinovy medaile, kte-
rou uvedená asociace ud luje každoro n  jednomu 
matematickému geologovi ve sv t  za zásluhy o 
rozvoj oboru. 

Výsledky kongresových jednání se nepochybn
promítnou do mnoha dalších konkrétních projekt
a aktivit. 

Zájemci o kongres IGC se mohou dov d t více 
podrobností na internetových stránkách: 
www.33igc.org.  

O Mezinárodním roku planety Zem  jsou eské 
informace na internetových stránkách: 
www.geology.cz/mrpz/program. 

33. MEZINÁRODNÍ GEOLOGICKÝ KONGRES V OSLU 
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KATE INA ZAHÁ SKÁ A FINSKO 
Helena Sobková 
Mnohé spojuje eskou zemi se zem mi se-
verskými. S Finskem nás mimo jiné pojí i 
muž jménem Gustav Moritz Armfelt. eské
velvyslanectví v Helsinkách se nachází v 
Armfeltov  ulici . 14, v Praze byla roku 
1801 ražena Armfeltova pam tní medaile, 
ale jsou zde i jiné vazby, o nichž chci stru -
n  povypráv t.

Kdo byl Gustav Moritz Armfelt? Byl to finský 
baron narozený 1. dubna 1757, proslavený v švéd-
sko-ruské válce. Byl vyznamenán ády, získal hod-
nost generála a stal se oblíbencem a p ítelem švéd-
ského krále Gustava III. Po p esunu Finska do rus-
ké sféry v d sledku napoleonských válek vstoupil 
do služeb ruského cara Alexandra I. a zasloužil se o 
p iznání vnit ní samosprávy Finsku. Byl jmenován 
guvernérem Finska a je považován za zakladatele 
Helsinek. Z jeho iniciativy bylo v roce 1812 p esu-
nuto hlavní m sto z Turku do Helsinek a v roce 
1827 sem p esunuta i univerzita. 

Ale vra me se do roku 1792. Tehdy na maškar-
ním plese ve Stockholmu byl spáchán atentát na 
švédského krále. Ten po n kolika dnech 29. b ezna 
1792 svému zran ní podlehl. Ješt  si zavolal k 
úmrtnímu loži generála Armfelta, jmenoval ho 
lenem regentské rady, ustanovené pro králova 

nezletilého syna a následníka tr nu, a povýšil Arm-
felta na místodržitele m sta Stockholmu. Taková 
pocta byla trnem v oku královu bratru Karlu vévo-
dovi södermanlandskému. Ten se snažil vliv gene-
rála co nejvíce oslabit, a proto ho pov il funkcí 
vyslance v Neapoli. 

Ovšem i tam mu na p íkaz Stockholmu usilovali 
o život. Ponížený generál chystal odvetu, a když 
byly jeho plány odhaleny, byl ve Švédsku odsouzen 
k trestu smrti. Armfelt z Itálie uprchl a zdržoval se 
n kolik let v N mecku a v Rakousku. 

Do vlasti se zatím nemohl vrátit. Ve Švédsku, 
kde m l n kolik statk  a mnoho p íbuzných, zane-
chal manželku a ty i syny. Jeho žena Hedvika 
pocházela ze zámožného rodu De la Gardie. 

Léto 1798 trávil generál v Karlových Varech. 
Pro svou eleganci, pohlednou tvá , pronikavé o i,
ku eravé vlasy a vysokou štíhlou postavu se stal 
p itažlivým pro mnoho žen. Um l jim naslouchat, 
ale když mluvil sám, naslouchaly ony jeho zvu né-
mu hlasu a zajímavým témat m a názor m.

V té dob  dlela v Karlových Varech také vévod-
kyn  Dorothea Kuronská, která žila již pátý rok 
odlou ena od svého o 37 let staršího muže Petra 

Birona, vévody Kuronského, Zahá ského a pána 
náchodského panství. Byla jednou z nejatraktivn j-
ších a nejlíbezn jších žen a Armfelt m l o i jen pro 
ni. Denn  p ijížd l s dv ma ko mi p ed její hotel U 
pomeran ovníku, vyzdvihl vévodkyni do sedla a 
pak spolu odjížd li za m sto do p írody.

Dorothea si generála oblíbila a vyst ídala jím 
svého sou asného milence, polského hrab te Ale-
xandra Batowského. Ale i vzplanutí k Armfeltovi 
trvalo u Dorothey jen krátce. Urychlilo to 13. ledna 
1800 úmrtí jejího muže Petra, který zem el v Jele-
nov  nedaleko Náchoda. P ijela se s ním rozlou it a 
p evzala od n j do pé e své t i starší dcery, Kate i-
nu, Paulinu a Johanu. S hrab tem Batowským m -
la ješt  šestiletou dcerku Dorotheu. 

Smute ní rok trávila vévodkyn  se svými ty mi 
dcerami a s generálem Armfeltem v Praze v paláci 
na Malé Stran . Nacházel se v Karmelitské ulici 
blízko Malostranského nám stí. Palác koupil Petr 
krátce p ed svou smrtí od hrab te ernína a dnes 
jev tomto dom  umíst no ministerstvo školství. 
Kuronský palác, jak ho tehdy Pražané za ali nazý-
vat, se stal sv dkem dalších nezanedbatelných udá-
lostí.

Generál Armfelt, když ztratil lásku vévodkyn ,
zamiloval se do její nejstarší dcery Kate iny, práv
povýšené na vévodkyni Zahá skou. Devatenáctiletá 
princezna, obletována pro svou krásu a bohatství 
etnými nápadníky, jeho city op tovala. A práv  v 

dubnu, když se v Kuronském paláci na Malé Stran
vdávala její o rok mladší sestra Paulina s knížetem 
von Hohenzollern-Hechingen, ot hotn la Kate ina
se svým o 24 let starším milencem. Vlastnoru ní
podpis Armfelta lze íst na svatební smlouv  z 24. 
dubna 1800, stvrzené na fa e protilehlého kostela 
Panny Marie Vít zné (dnes U Pražského Jezulát-
ka). Smlouva je uložena v Zemském archivu. V 
rodinném archivu u Armfeltových potomk  ve Fin-
sku jsou uchovány dopisy, které psal Armfelt denn
z Prahy své manželce a syn m.

V kv tnu došel vévodkyni Kuronské dopis, že 
by se s ní a s její dcerou Kate inou rád setkal ná-
sledník pruského tr nu Ludvík Ferdinad. Vévodky-
ni bylo jasné, že se hlásí další uchaze  o ruku její 
dcery. K setkání došlo v kv tnu 1800 v Lipsku. 
Vévodkyni a Kate inu doprovázela malá Dorinka a 
generál Armfelt. M l z ejm  osobní zájem, aby se 
princezna co nejrychleji vdala. Není známo, jestli v 
té dob  již v d l, až jak daleko ve své milostné 
avantý e zašel. 

Oba mladí lidé v sob  našli zalíbení. Princ byl o 
dev t let starší než Kate ina, byl vynikajícím klaví-
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ristou a hudebním skladatelem, skv lým vojen-
ským teoretikem a o Kate in  psal své matce nad-
šené dopisy. Bohužel z Berlína p išla sp šná depeše 
od krále, aby se princ co nejrychleji vrátil a upustil 
od svých svatebních zám r .

Kate inu rozhodnutí krále ranilo do hloubi du-
še. Z trucu se rozhodla obratem se provdat a již 29. 
ervna 1800 si bere na radu Armfelta jeho p ítele, 

francouzského emigranta a zchudlého knížete Lui-
se Rohana. Také na této svatební smlouv  je jméno 
sv dka Gustava Moritze Armfelta. Kate ina sp cha-
la se svatbou i z jiného d vodu. V té dob  jí již bylo 
z ejmé, že bude matkou. 

Její dít  se narodilo tajn  13. ledna 1801 v 
Hamburku. Kate ina sem odjela již v prosinci, 
údajn  navštívit svou nevlastní sestru Henrietu. 
Doprovázel ji generál Armfelt. Porod musel z stat 
utajen. Narozená dcera dostala jméno Gustava. 

íkali jí Vava. Porod byl pro matku bohužel ne-
š astný. Nezkušená porodní bába si po ínala tak 
nešikovn , že poškodila matku na míst  nejcitliv j-
ším. Už nikdy se jí nem lo narodit dít . Když se 
vrátila bledá a pohublá po prod laných útrapách 
do Zahán , byla rozší ena zpráva, že p i ko árové 
nehod  utrp la úraz a potratila. Také v mat in
deníku je u data 13. ledna 1801 napsáno: „Dnes 
m la Vilemína potrat.“ 

Armfelt požádal manželku svého bratrance 
Frederika Armfelta, aby se ujala výchovy Gustavy. 
Ta p ijela i se svou dvouletou dcerkou Minou do 
Zahán  a p evzala Vavu do své pé e. 

Vava byla zapsána do k estního registru ve fin-
ském m st  Åbo jako dcera Frederika Armfelta a 
jeho ženy narozená 13. ervence 1800. Kate ina zde 
figuruje jen jako kmotra, aby si zachovala alespo
n jaké právo na dít . Bohužel z mladistvé neroz-
vážnosti se dít te vzdala a celý život toho ho ce 
litovala. 

V Zaháni setrvala nová matka s d tmi do konce 
roku 1802. Zde v íjnu 1801 napsal Armfelt spolu s 
Kate inou dce i dopis, který se m l otev ít, až bude 
Vav  15 let. Teprve tehdy se jí m ly vyjevit skute né 
okolnosti jejího narození. 

Dopis, uchovávaný u potomk  Vavy, zní: 
„Adelaido Gustavo Aspasio, když už T  stihlo 

nešt stí ztratit otce a matku d íve, než Ti bude zve-
ejn no tajemství Tvého zrození, tak v z, n žn

milované dít , že jsi plod nejvroucn jší lásky, která 
spojuje srdce podepsaných. Ti se starali o Tvé bla-
ho, a i když jim nebylo dop áno, aby tvou výchovu 
ídili sami a podle svého p ání, bude T  jejich po-

žehnání v Tvém život  chránit. Oba podepisujeme 
toto psaní vlastnoru n , pe etíme je a naše úzce 
svázaná srdce z stanou v ným d kazem naší lás-
ky k Tob .

Gustaf Moritz Armfelt, foto wikipedia 

Dorothea von Biron (Dorothea Kuronská), 
nejmladší sestra Kate iny Vilemíny Zahá ské 
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Adelaido Gustavo Aspasi, narodila ses 13. ledna 
1801 ve ty i hodiny odpoledne v Hamburku. Ti 
lidé, za jejichž dceru jsi považována, T  adoptovali 
z vd nosti k Tvému skute nému otci, jako jejich 
dcera jsi pod 13. ervencem 1800 (sic!) zapsána do 
matriky k t  v Åbo. 

(Podpisy) Gustav baron d‘Armfelt a Kate ina
Frederika Vilemína Benigna, princezna Kuronská, 
vévodkyn  Zahá ská.“

Rok 1800 byl pro Armfelta rokem p íznivým. 
Po nástupu nového švédského krále byl zprošt n
viny a jmenován vyslancem ve Vídni. Tehdy si dal 
od pražského rytce Antonína Guillemarda razit 
pam tní medaili se svým portrétem, datem naroze-
ní a latinským nápisem „Skví se neposkvrn nými 
ctnostmi“. 

Asi v té dob  napsal svému p íteli o Kate in :
„Má n které velké a ušlechtilé ctnosti, ale vedle 

toho i nectnosti, které jsem sám dob e poznal. 
Avšak je to ješt  dít  a jako takové pro mne zname-
nala vždy více než milenku. Nejsem tak slepý, 
abych nevid l p íliš velký v kový rozdíl mezi námi, 
nebo to, že mladý muž m že spíše uspokojit pot e-
by její duše než já, starý a plný zármutku. Pro mne 
bude lépe, když ji už nikdy neuvidím.“ 

V Zaháni byla Vava pok t na a malí  Jean Bab-
tist Greuze zde maloval její d tský portrét. Je na 
n m rozkošná Vava s otcovýma jiskrnýma o ima a 
v pozadí její o dva roky starší adoptivní sestra Mi-
na. 

V roce 1802 se vracel Armfelt a jeho p íbuzná
Ulrika s dcerou a p evzatou Gustavou dom  do 
Finska. Když se Armfeltova manželka dov d la o 
Vav  celou pravdu, vzala si d v átko k sob  a vy-
chovávala je s láskou spolu se svými ty mi syny. V 
roce 1812 otec Vavu oficiáln  adoptoval. Toho roku 
byl i on povýšen do hrab cího stavu. Vava byla do 
hrab cího stavu p ijata až po otcov  smrti 17. zá í
1818. 

Gustav Moritz Armfelt zem el 18. srpna 1814 v 
Petrohrad . Krátce p ed smrtí ho navštívil car Ale-
xandr I., aby s ním pohovo il o budoucnosti Fin-
ska, ale i o navrácení Vavy Kate in . Kate ina vše-
mi silami usilovala získat dceru zp t. Clemens Met-
ternich slíbil, že chce Vavu adoptovat. Kate ina
posílala celá léta peníze na výchovu dcery. Když 
však poznala, že další dít  jí bylo v život  odep eno, 
a  byla t ikrát ádn  provdána, toužila po Vav .
„Jen tak budu moci jednou klidn  zem ít,“ píše 
Metternichovi.

Vava však rozhodla o svém osudu sama, když se 
dov d la plnou pravdu o svém zrození. Z stane u 
té matky, která ji vychovala, kterou jako matku zná 
a která ji miluje. 

Otci vystrojili v Petrohradu státní poh eb. Jeho 

t lo bylo p evezeno do m sta Halliko ve Finsku a 
zde slavnostn  poh beno do rodinné hrobky, kte-
rou si sám dal vybudovat v místním kostele. 

Vava se údajn  setkala jednou ve Vídni se svou 
pokrevní matkou Kate inou. Ovšem bylo to setkání 
dvou cizích žen. 

V roce 1825 se Vava, která vyrostla ve velmi 
krásnou ženu, provdala za svého bratrance hrab te
Magnuse Reinholda Armfelta. K svatb  dostali 
d m v Halliku, kde bydlí její potomci dodnes. Z 
tohoto manželství se jí narodily ty i d ti, t i chlap-
ci a jedna dcera. Páté dít , chlapec, v roce zem elo. 
Kate in  Zahá ské tedy vyr stali ve Finsku ty i
vnou ci. Bohužel o jejich úsm vy a laskavé po-
mazlení byla ochuzena. 

První muž Vavy zem el v roce 1845 ve 
Strassburgu.

Vava se provdala podruhé za guvernéra provin-
cie Kuopio. Byl jím o 14 let mladší Johann August 
von Essen. Toto manželství z stalo bezd tné. Žili 
na sídle Rauhalina v obci St. Karins. Zde jsou spolu 
poh beni na h bitov  v hrobu poblíž kostela. Vava 
zem ela 19. kv tna 1991 ve v ku osmdesáti let. 

Tak skon il p íb h generála Gustava Moritze 
Armfelta, který se zapsal do d jin Finska, ale zane-
chal své stopy i v naší zemi. Ke konci života ješt
napsal: 

„Znal jsem mnoho žen a n které jsem miloval. 
Ale ješt  dnes m  napl uje pýchou, že jsem m l, i 
když bohužel jen krátce, srdce vévodkyn  Kuronské 
a její dcery, vévodkyn  Zahá ské. Odvrácení jedné 
m  vehnalo do náru e té druhé. Nevím, která z 
nich mi zp sobila v tší bolest. Ale byl bych ješt
dnes ochoten položit sv j život za ob .“

Podrobnosti jsou uvedeny v autor in  knize 
Kate ina Zahá ská.

Dr. Helena Sobková p ednesla 31. b ezna 2008 na 
p d  Severské spole nosti p ednášku o Gustavu 
Morici Armfeltovi a vévodkyni Kate in  Vilemín
Zahá ské. Helena Sobková je autorkou knih Ta-
jemství Barunky Panklové a Kate ina Zahá ská.

Zahá ský zámek, foto wikipedia 
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ních podmínek života. Pro první seznámení lov -
ka, který o Finsku nic neví, je to sice dobré, na p -
d  Severské spole nosti se však dá p edpokládat, že 
uvád né informace budou vícemén  známé a o e-
kával bych n jaký detailn jší pohled na pobyt, život 
a práci ve Finsku. Vypráv ní však bylo pojato spíše 
jako dopl ující lekce pro hodiny zem pisu na zá-
kladních školách, což je na druhou stranu správná 
strategie, protože práv  zde je vhodné Sever propa-
govat. 

Další výtku bych m l k aktuálnosti informací o 
Finsku, které pocházely p edevším z doby, kdy tam 
pan Štecura – Lappalainen pobýval, tedy ze 70. let. 
Bohužel se dopustil i ady nep esností, p edevším 
kolem „zapolárních“ reálií. 

Není dobré ani vhodné nazývat místní obyvate-
le Sámy pon kud hanlivým ozna ením Laponci. 
Pan Štecura p išel oble ený v nádherném sámském 
kroji. Chápu, že je to efektní dekorace, ale vypráv -
ní se týkalo Laponska jen okrajov  – spíš by se 
slušel n jaký finský lidový kroj i od v, t eba
z Karelie. Také informace podávané o Laponsku 
byly trochu zavád jící, p edevším se nerozkládá jen 
na území Finska (tam je dnes p vodních etnických 
Sám  dokonce úpln  nejmén  – a v minulosti byli 
nejvíce vytla ováni), také informace o laponštin
byla p íliš povrchní a nep esná. Prost  – když se 
n kdo nazývá „ eským Laponcem“, o ekává se od 
n j spíš zasv cené povídání o Laponsku, než všeo-
becné, i když zajímavé, povídání o celém Finsku. 

Každopádn  je t eba hodnotit tuto besedu klad-
n . Myslím si, že práv  besedy a povídání s lidmi, 
kte í na Severu dlouho žili, by m lo být jednou 
z hlavních náplní innosti Severské spole nosti. 

Na záv r bych se rád zmínil, že když pan Štecu-
ra vezme do ruky kytaru, je opravdu zábavný lo-
v k. Dokázal to ostatn  i v letošní p vecké sout ži 
televize Nova – v X-FACTORU. Dalo se však ekat, 
že se svými eskými písni kami zpívanými ve fin-
štin , neprojde ani úvodním castingem. Záznam 
jeho lze vyhledat na internetových stránkách 
www.nova.cz. 

fotografii ze setkání najdete na 2. stránce obálky 

internetové stránky Miroslava Štecury – Mikko 
Lappalainena: www.miroslavstecura.eu 

Michael Stanovský 
...aneb zavítal k nám finský Laponec 

Miroslav Štecura je zajímavá osoba. Když se mu 
po roce 1968 poda ilo u odvodu získat modrou 
knížku a když se mu v normalizovaném eskoslo-
vensku p estalo líbit, odst hoval se v roce 1972 do 
Finska. Tedy, nejprve do Kanady, což je sice krásná 
zem , ale p ece jen Evropany to táhne víc do Evro-
py. Protože se v Kanad  seznámil s bezvadnými 
Finy, dosp l k názoru, že je Finsko pro jeho další 
život to nejlepší. 

A tak za ala „kariéra“ Mikko Lappalainena. 
Paradoxní je, že u nás se vojn  snažil vyhnout, v 

roce 1978 se dostal na vojnu ve Finsku, což mu již 
tolik nevadilo. Inu, není armáda jako armáda, není 
politické z ízení jako politické z ízení. A Finsko je 
sympatická zem . Vystudoval tu vysokou školu, 
ukon il jí v roce 1981. 

V roce 1975 také navázal symbolický vztah se 
Severskou spole ností, aniž to tehdy kdokoliv tušil. 
Jak by také mohl, když se na její vznik ekalo tém
dvacet let. Na Helsinské konferenci o bezpe nosti
v Evrop  p sobil totiž jako esko-finský tlumo ník
– a tehdy tu potkal svojí kolegyni Hanu Ku erovou,
dnešní vedoucí naší Finské sekce. 

Panu Štecurovi Finsko z stalo opravdu hluboko 
za nehty, vzpomíná na n  pom rn  hodn  a umí o 
n m i zasv cen  vypráv t. Bohužel, ke své sm le,
se z n j musel v dob  hospodá ské recese v roce 
1984 odst hovat do Rakouska. Po sv t  se toulal 
celkem jedenadvacet let. 

Dnes pan Štecura bydlí v západních echách, 
u í angli tinu na základní škole a jezdí po naší re-
publice propagovat Finsko – krásnou severskou 
zemi. 

Na besedu se leny Severské spole nosti, která 
se konala v podve er 20. kv tna 2008, p išel 
v efektním sámském kroji, vypráv l o Finsku, o 
Laponsku, o svém život  na severu, o služb  ve 
finské armád . Na kytaru zahrál a zazpíval n kolik
finských lidových písní, zapíval i n kolik eských 
písní ve finštin . S tímto kuriózním p ednesem m l
prý velké úsp chy p edevším na finské vojn , kdy 
hrál a zpíval svým „spolubojovník m“.

Protože se setkání na p d  Severské spole nosti 
ú astnilo i n kolik cizinc , doprovázel své vypráv -
ní anglickým, a ob as i finským, p ekladem, což 
v bec nebylo od v ci.

Bohužel se vystoupení pana Štecury dá vytnout 
i n kolik v cí. Celé vypráv ní doprovázené promí-
tanými fotografiemi, nešlo p íliš do hloubky míst-

FINSKO—ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ 
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RICHARD MAYER ŠEDESÁTILETÝ 
10. ervna 2008 se dožil kulatého výro í

len brn nské pobo ky Severské spole nos-
ti, p edseda její Islandské sekce, hudební 
skladatel PhDr. Richard Mayer. 

Richard Mayer se narodil v roce 1948 v Brn . Je 
lenem Klubu moravských skladatel  a p edsedou 

Islandské sekce brn nské pobo ky Severské spole -
nost. 

D tem v noval Richard Mayer dva cykly: První 
koncertování a Našim nejmenším. První koncerto-
vání jsou miniatury pro klavír. Mladí pianisté se s 
nimi mohli seznámit v roce 1977, kdy vyšly tiskem. 
Tóny tohoto cyklu zazn ly i na Islandu. D ti na 
tomto severském ostrov  jej n kolikrát provedly. 

Našim nejmenším je soubor d tských sbor  na 
texty Josefa Lady, Františka Hrubína, E. Harašena 
a Richarda Mayera (autor zde zabo il i do literární 
sféry). Tento vokální opus s aklavírem byl již mno-
hokrát interpretován, nap íklad brn nskou Kanti-
lénkou, naposledy v dubnu 2002 d tským sborem 
na ZUŠ V. Kaprálové v Brn  – Králov  Poli. 

Richard Mayer je též autorem ady komorních 
d l – jmenujme nap . Sonátu pro housle a klavír,
Sonátu pro housle a violoncello, Kvartet pro klari-
net, housle, violu a violoncello, Variace pro klari-
net a klavír, Variace pro trubku a klavír i Con-
certo pro trubku a dva klavíry.

Mnohé z nich byly uvedeny na pódiích domá-
cích i cizích, i byly nato eny rozhlasem nebo tele-
vizí. Mezi nejúsp šn jší pat í nap íklad Concerto
pro trubku a dva klavíry a Variace pro trubku a 
klavír, které byly n kolikrát provedeny v N mecku
sourozenci trumpetistou Vlastimilem a jeho brat-
rem klavíristou Milanem Bialasem. 

Již od dob svých studií se Richard Mayer zají-
mal o Skandinávii a Island. Tento ostrov Viking
jej inspiroval k napsání n kolika kompozic Je to 
p edevším cyklus skladeb pro fagot a zp v Sága
severské noci inspirovaná románem islandského 
spisovatele Gunnara Gunnarssona – Bílý Kristus
pojednávající o pok es anšt ní Islandu na p elomu 
10. a 11. století. Dílo m lo premiéru v roce 1979 a 
od té doby bylo asto uvád no – nap íklad na Is-
landských ve erech Severské spole nosti, na kon-
cert  Klubu moravských skladatel  a bylo též nato-
eno rozhlasem. 

Klavírní fantazie ISLAND chce hudebními pro-
st edky vyjád it p írodní krásy Islandu, ale též i 
jeho historii. Dílo m lo premiéru v r. 1990 v USA, 
zazn lo mj. též na matiné eské hudby na Harvard-
ské univerzit . O rok pozd ji je mohli slyšet na Is-
landském ve eru pražští poslucha i, brn nští se s 

ním mohli n kolikrát seznámit na Islandských 
ve erech a na koncert  Klubu moravských sklada-
tel . Dílo má v repertoáru brn nský pianista Milan 
Bialas, který s ním v íjnu 2002 seznámil publikum 
v Mnichov .

Velká koncertantní sonáta pro violu a violoncel-
lo Reykjavík zazn la, stejn  jako další autorovy 
kompozice, na koncert  Klubu moravských sklada-
tel  (premiéra Znojmo 1991). Autor se zde inspiro-
val hlavním m stem Islandu a to ve starším obdo-
bí, kdy Reykjavík byl jen v tším dvorcem, kolem 
kterého „šla historie“, asto mající podobu válek a 
boj . Žádný z obou nástroj  zde nemá dominantní 
roli, naopak oba vytvá ejí jeden estetický celek. 

Richard Mayer je také autorem dvou symfonií. 
První je komorní s podtitulem Dramma musicum 
sine verbis – Chronicon mundi. První v ta Antiqu-
itas je v nována starov ku, druhá ást má inspiraci 
v islandských a skandinávských ságách o sv. Olavo-
vi (Medium aevum – st edov k) a t etí ást vychází 
z historie 20. století. Autor zde chce p ipomenout a 
varovat p ed hr zami n meckého fašismu s jeho 
koncentra ními tábory (p ipome me, že v Sachse-
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ZLÍNSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 
Na mezinárodní hudebním festivalu Har-
monia Moraviae ve Zlín  zazní Islandská 
symfonie Richarda Mayera 

Filharmonie Bohuslava Martin  ve Zlín  v rám-
ci svého 6. ro níku mezinárodního hudebního fes-
tivalu Harmonia Moraviae uvádí koncert s názvem 
Severské inspirace, v rámci tohoto koncertu zazní 
jako premiéra Symfonie . 2 – Islandská Richarda 
Mayera, dále dv  skladby finského skladatele 19. 
století J. Sibelia – symfonická báse Finlandia a 
Houslový koncert d moll, op. 42 v podání Václava 
Hude ka. Koncert bude dirigovat šéfdirigent or-
chestru Stanislav Vav ínek a je pod záštitou hono-
rárního generálního konzula Islandské republiky v 

R pana Þórira Gunnarssona a Severské spole -
nosti, mediálním partnerem jsou Severské listy. 
Koncert natá í eský rozhlas Brno. 

Richard Mayer, historik, muzikolog a hudební 
skladatel se zabývá Skandinávií a Islandem již od 
dob svých studií. Tento ostrov Viking  ho inspiro-
val k napsání n kolika kompozic.  

Symfonie . 2 – Islandská, která bude p edne-
sena na podzim ve Zlín , je rozsáhlou freskou d jin 
tohoto ostrova. Velký symfonický orchestr je rozší-
en o dva klavíry a varhany. Autor cht l tímto dí-

lem vzdát hold velkému politickému, ale i morální-
mu úsilí islandského národa, který po staletích cizí 
nadvlády (1262–1944) v nelehkých historických a 
p írodních podmínkách bojoval za svou svobodu. 
Kompozice vznikla v roce 2004 v souvislosti s 60. 
výro ím vyhlášení nezávislosti novodobého Islan-
du.

Skladby R. Mayera jsou zlínskému publiku již 
známy. V roce 1980 zde byl uspo ádán autor v
kompozi ní ve er, o dva roky pozd ji zde zazn l
Kvartet pro klarinet, housle, violu a violoncello. V 
rámci oslav Roku eské hudby 1984 zde m ly pre-
miéru Variace pro trubku a klavír, roce 1996 Ko-
morní symfonie – I. ást.

Orchestr Filharmonie B. Martin  nap . v lo -
ském roce, kdy jsme si p ipomn li významné výro-
í norského skladatele E. Griega, p ednesl 18. íjna

2007 v Dom  um ní ve Zlín  v koncertní podob
Peer Gynta. Jako sólisté zde vystoupili Nina Bern-
steinerová, soprán (Solveig), Nina Tarandeková, 
mezzosoprán (Anitra), Thomas Weinhappel, bary-
ton (Peer Gynt), Lucio Kyuhee Cho, basbaryton 
(Okola), tito sólisté pov tšinou p sobí ve Vídni, 
jako vyprav  spoluú inkoval Rostislav Marek 
( len MDZ), dále P vecký sbor m sta Bratislavy se 
sbormistrem Ladislavem Holáskem. Dirigoval Pe-
ter Tiboris z USA. 

nhausenu byl v zn n i Mayer v otec). Celá první 
symfonie je chápaná jako celove erní trilogie. 

Dílo zazn lo ve Zlín  (I. v ta) a v roce 1998 na 
Islandském ve eru v Brn  (I. a II. v ta) za p ítom-
nosti generálního honorárního konsula Islandu v 

eské republice Þórira Gunnarssona, který p i této 
p íležitosti innost Richarda Mayera v oblasti pro-
pagace Islandu. 

S historií Islandu souvisí i další dílo MAGNA
MISSA MILLENIA ISLANDICA pro velký orchestr, 
varhany, sbor, sóla a vyprav e. Text zde není 
v latin , jak to bývá v tomto žánru zvykem, ale v 
islandštin . Kompozice byla v nována 1000. výro í
p ijetí k es anství na Islandu. Islandské minister-
stvo kultury zaslalo Richardu Mayerovi za tento 
opus d kovný dopis. 

Mayerovy kompozice s islandským nám tem
zazn ly i na XIV. Mezinárodním festivalu FOR-
FEST Krom íž 2003. V nádherném sále arcibis-
kupského zámku se mohli poslucha i seznámit s 
Mayerovými opusy souhrnn  provedenými pod 
názvem Islandský triptych. Po ad byl hojn  navští-
ven nejen leny Severské spole nosti, ale i širším 
publikem.

O rok pozd ji uspo ádal na záme ku v Brn  – 
e kovicích hudebn  literární po ad k 55. výro í

úmrtí známé norské spisovatelky S. Undsetové, 
nositelky Nobelovy ceny za literaturu. P ítomné
seznámil s jejím životem a dílem a uvedl autor in
P íb h o Ljotovi a Vigdis, odehrávající se na p elo-
mu 10. a 11. století na Islandu a v Norsku. 

V rámci své innosti v Severské spole nosti 
po ádal Richard Mayer Islandské ve ery Severské 
spole nosti, na nichž uvád l islandskou literaturu a 
hudbu. Mezi nejúsp šn jší pat il po ad Sága o sv. 
Olavu. Jde o vrcholné dílo islandského st edov ké-
ho písemnictví od velikána islandské literatury z 
p elomu 12. a 13. století Snorriho Sturlusoaa (1178
–1241). Pro velký úsp ch musel být po ad ješt
opakován. Dále též prezentoval díla islandských 
skladatel  20. století (K. O. Runolfsson, Áskell 
Másson) a brn nskému publiku p edstavil i vynika-
jící islandskou hobojistku Eydis Franzdóttir, která 
fascinovala svou virtuositou v kompozici sou asné-
ho islandského autora Atli Heimira Sveinssona. 

lánek je krácen, úplnou verzi naleznete 
na našich internetových stránkách 
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FRANCOUZSKÉ STÍHA KY ST EŽÍ ISLAND 
zdroj: idnes.cz 
Francouzské stíha ky Mirage hlídají vzduš-
ný prostor nad Islandem. V rámci mise NA-
TO budou dva m síce chránit ostrovní stát, 
který nemá vlastní letectvo ani armádu. 

„Francie do mise vyslala ty i letouny Mirage 
2000 a 110 svých voják , kte í tvo í pozemní per-
sonál. Letouny budou startovat ze základny v Ke-
flavíku,“ informovala islandská vláda. Ostrov by 
m li francouzští letci st ežit až do konce ervna. 

Island žádné letectvo ani armádu nemá. Do 
NATO zem  p istoupila pod podmínkou, že nebude 
nucena budovat vojsko a p ijímat cizí jednotky v 
dob  míru. V padesátých letech Island umožnil 
využívání letecké základny v Keflavíku a na ostrov
dodnes p sobí obranné síly NATO. A koliv Island 
nemá vlastní armádu, je všeobecn  považován za 
váženého lena Severoatlantické aliance, a to p e-
devším kv li strategické geografické poloze. Tuto 
pozici si Island vydobyl p edevším v dobách tak-
zvané studené války. 

Doposud ochranu vzdušného prostoru zajiš o-
valy Spojené státy, které m ly na Islandu umíst no 
n kolik protiponorkových letoun  a stíha ek. Seve-
roatlantická aliance loni na žádost Islandu rozhod-
la, že se lenské státy budou v hlídkování st ídat.
Cizí stíhací stroje nebudou však na ostrov  stále, 
ale zhruba ty ikrát do roka jen na n kolik týdn . V 
mezidobí budou ochranu Islandu zajiš ovat alian -
ní radary a sledovací systémy. 

Po francouzských letcích by m li v zá í vzdušný 
prostor nad Islandem st ežit op t Ameri ané. 

Krom  Islandu zajiš uje NATO v rámci takzva-
ného „air policingu“ leteckou ochranu dalším p ti 
lenským stát m. Belgické a nizozemské vzdušné 

síly st eží Lucembursko, italské stíha ky pak Slo-
vinsko. 

P i ochran  trojlístku pobaltských republik – 
Litvy, Lotyška a Estonska – se st ídají alian ní ze-
m  vždy po t ech m sících již od dubna 2004. Z 
litevského letišt  tak už startovaly belgické, dánské, 
britské, norské, nizozemské, n mecké, ale i polské 
a turecké stíha ky. Práv  p i ochran  Pobaltí by si 
m li p ipsat na konto ú ast v první zahrani ní misi 
i eští letci. Hlídkovat nad Pobaltím by m li s le-
touny Jas-39 Gripen už p íští rok 2009. 

ZA POPLACHY MOHOU RUSKÉ 
BOMBARDÉRY 

Za pravidelné poplachy a ostré starty alian ních
stíha ek v posledních m sících mohou ruské stra-
tegické bombardéry, které se pravideln  b hem 
cvi ných let  pohybují velmi blízko lenských stát
NATO – p edevším Norska a Británie. Jen loni 
Británie zaznamenala nejmén  21 p ípad , kdy 
museli stíha i do vzduchu kv li ruským letoun m.

P elety ruských bombardér  nad Tichým oceá-
nem, Arktidou, Atlantikem, ale i Evropou nejsou v 
posledních m sících ni ím novým. Rusko loni v 
lét  obnovilo pravidelné lety svých strategických 
bombardér  mimo vlastní území. Po patnácti le-
tech se tak vrací k praxi z dob Sov tského sva-
zu, p estože bojové hlídky bombardér  zrušilo v 
roce 1992. 

B hem lo ského ervence a srpna musely nor-
ské a britské pohotovostní stíha ky n kolikrát 
vzlétnout k ruským bombardér m, které se p iblí-
žily k území Norska a Británie. V íjnu se dva ruské 
strategické bombardéry Tu-160 b hem cvi ného
letu ne ekan  p iblížily k místu zasedání ministr
obrany lenských stát  NATO v nizozemském No-
ordwijku. Letos v únoru p elétly ruské bombardéry 
v Pacifiku nad americkou letadlovou lodí a její 
vlastní stíha ky je eskortovaly do bezpe né vzdále-
nosti. 
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zené svateb any spat ili na vlastní o i spolu s tisíci 
návšt vníky, kte í p ijeli za stejným ú elem. 

Princezna Marie bude už druhým francouz-
ským zástupcem v dánské královské rodin . Z jižní 
Francie pochází královnin manžel, korunní princ 
Henrik. Jméno si hrab  Henri Laborde de Monpe-
zat zm nil po s atku s nyn jší královnou Margre-
the v roce 1967. 

Princ Henrik se v posledních letech netajil s 
tím, že se cítí být v dánské monarchii nedocen n. 
Je sice královniným manželem, nesmí ale používat 
titul král, a v královnin  nep ítomnosti noviná i
obvykle automaticky ozna ují za jejího náhradníka 
staršího syna korunního prince Frederika, i když je 
jeho otec p ítomen. 

Nové dánské princezn  Marii naproti tomu 
zatím podobné pocity o ividn  nehrozí. „Nebylo 
snadné ji získat. Je svá, dokonale svá a takovou 
bezpochyby z stane. Toho si na ní cením nejvíce,“ 
ekl princ Joachim. 

„T ším se p edevším na to, že se stanu Joachi-
movou manželkou. To s princeznou je až druho-
adé,“ ekla nev sta p ed svatbou v jednom televiz-

ním interview. Dány si princezna Marie získala i 
svými p átelskými a mile normálními slovy o svém 
vztahu k Joachimovým syn m z prvního manžel-
ství: nebude se prý nikdy snažit vytla it jejich mat-
ku z její role, jinak se ale bude ze všech sil snažit 
získat jejich náklonnost. 

zdroj: eské noviny 
Dánský princ Joachim se podruhé oženil. 
Vzal si 32letou Francouzku Marii Cavallie-
rovou. Ta s atkem s osmat icetiletým šlech-
ticem získala titul „její královská výsost 
princezna Marie“. 

Dánský princ Joachim se oženil s Francouzkou 
Marií Cavallierovou. Mladší syn královny Margre-
the II., který je tvrtým v po adí na následnictví 
tr nu, vstoupil do svého druhého manželství v kos-
tele z osmého století v m ste ku Møgeltønder na 
jihu Jutska. Dvaat icetiletá novomanželka získává 
s atkem s osmat icetiletým dánským princem titul 
„její královská výsost princezna Marie“ a dánské 
ob anství. P vodem katoli ka také p estoupí na 
evangelicko-luteránskou víru, která je v Dánsku 
státním vyznáním. 

Druhá svatba Joachima m la na rozdíl od první 
po ádané s velkou pompou soukromý charakter. 
Pozváno na ni bylo jen 300 host , tedy polovina 
oproti více než 600 svateb an  p i Joachimov
svatb  s princeznou Alexandrou v roce 1995. Dnes 
p ijeli p edevším lenové skandinávských králov-
ských dvor . Po ob adu se konala soukromá sva-
tební hostina na nedalekém zámku Schackenborg, 
kde princ sídlí. 

Za vyzván ní zvon  uvítal Joachim oble ený do 
slavnostní uniformy p íslušníka p choty snouben-
ku Marii zá ící v elegantních svatebních šatech. 
Nev stu zdobil diadém, který jí darovali její budou-
cí královští tchánové. 

K poct  budoucích novomanžel  zazpíval d t-
ský sbor a za náboženských zp v  pak pár oddal 
protestantský biskup Erik Norman Svendsen p ed 
sv dky, jimiž byli oba Joachimovi synové sedmiletý 
Nikolai a p tiletý Felix. 

Joachim se v dubnu 2005 rozvedl po desetile-
tém manželství s princeznou Alexandrou pocháze-
jící z Hongkongu. Ta se pozd ji vdala za dánského 
fotografa. Matka dvou Joachimových syn  na prin-
covu druhou svatbu nebyla pozvána. Joachim a 
Alexandra, jejichž rozvod byl prvním v královské 
rodin  po 160 letech, mají syny ve spole né st ída-
vé pé i.

Slavnost, kterou od rána p enášely dv  dánské 
národní televize, zcela ovládla Møgeltønder. M s-
te ko s pouhými 895 obyvateli, ležící jen pár kilo-
metr  od hranic s N meckem, propadlo svatební-
mu nadšení. V o ekávání svateb an  a význam-
ných host  ho obyvatelé vyzdobili prapory, kv ti-
nami, srdí ky a dalšími svatebními symboly a v 
hojném po tu lemovali jeho hlavní t ídu, aby uro-

DÁNSKÁ KRÁLOVSKÁ SVATBA 
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DOVOLENÁ V DÁNSKU – DUNY JSOU, KDYŽ… 
Klára Kmochová 

Když se matka p íroda pustila do vybudování 
oblasti, které dnes íkáme Skandinávie, rozhodla se 
pro ten nejpevn jší a netrvanliv jší stavební mate-
riál – žulu. íká se „pevná jako švédská žula“, 
dodnes si stavitelé v Norsku, Švédsku a Finsku 
pochvalují jak se jim snadn ji a rychleji, než jinde, 
do kamene hloubí základy. Na pob eží tvo í oblé, 
vyhlazené kamenné b ehy typickou, romantickou 
scenérii, Dá se na nich posed t v tichém zadumání, 
seve ané se na nich rádi opalují. 

Jinak je to u jižních b eh  Baltického mo e a 
pak dál na pob eží Severního mo e podél západní 
ásti Jutského poloostrova, p es Frísko až po sever 

Holandska. Zde nahradil žulu písek, který mezi 
mo em a vnitrozemím vytvo il pís ité formace, 
pahorky – duny. Znalc  severu u nás tak mnoho 
není, proto v tšina lidí si pod tímto pojmem p ed-
stavuje hlavn  obrovské, vlnité, pís ité plochy Sa-
hary, které namáhav  zdolávají karavany velbloud
a kde se bo í a n kdy i havarují trucky závodu Pa íž
– Dakar. Tak to jsou duny ve velkém. 

Pak jsou ješt  duny na dánský zp sob, které 
jsme m li to pot šení zkoumat b hem zajímavé 
dovolené. Dánové jim íkají klitter a tvo í 10 až 50 
metr  vysoké valy, n kdy zpevn né vegetací, tedy 
nízkými ke íky nebo trsy trávy. Za pahorkem-
dunou šumí, voní, n kdy i bou í Severní mo e,
odd lené jen n kolikametrovou pláží. 

Výstup na dunu je nezapomenutelný zážitek. 
Písek je tak jemný a sypký, že se do n j noha bo í
až po kotník, lezec místo plynulého stoupání ujíždí 
dozadu, každý metr vp ed si musí vybojovat. Na 
druhé stran  duny, p i sestupu k mo i, nastává 
asto klouzavý efekt, p istání na pláži n kdy v 

pod epu anebo i níže. 
Ideální je ubytování p ímo na úpatí duny v n -

kterém z moderních kemp . Mají tu chati ky i o 
dvou místnostech, vlastním sociálním za ízením, 
televizí, kuchy kou vybavenou sporákem, ledni -
kou, kávovarem a veškerým nádobím. Všude po á-
dek a istota na 200%, úsm v, vst ícnost.

SOCHY Z PÍSKU 
Vynalézaví Dánové však sv j píse ní živel spoji-

li i s nevšedním um leckým zážitkem. Když na se-
veru Skandinávie, Kanady i Japonska vytvá ejí
um lci v zimním období díla z ledu, Dánové to d -
lají v lét  z písku. 

V dánském m ste ku Søndervig u Rin-

gkøppingu na západním pob eží Jutského polo-
ostrova po ádají každé léto výstavu soch z písku. 
Svá díla vytvo ili tu v minulosti již um lci z celého 
sv ta – Holandska, Belgie, Norska, Finska, Špan l-
ska, N mecka, Austrálie, Singapuru, Kanady, Ra-
kouska, Itálie a samoz ejm  Dánska. Výstavy mají 
n kdy dané téma, nap íklad Vikingové a severská 
mytologie, reklamní slogany sv tových firem apod. 

Je tém  nad lidské chápání, jak m že 4 až 5 
metr  vysoké sousoší z písku vydržet pohromad
m síce, p i každém po así. Na výstav  vám ochot-
n  vysv tlí techniku, která spo ívá v opracování 
velkých kvádr  siln  stla eného písku, které se 
b hem práce um lce polévají vodou. Sochat se za-
íná odshora a pokra uje se sm rem dol . Um lci

to trvá p ibližn  60 hodin, než vytvo í 4 metry vy-
sokou sochu nebo sousoší, spot ebuje p itom pr -
m rn  12 tun písku. Fantazii se meze nekladou. 

Festival Sandskulpturfestival 2008 za al 9. 
ervna za ú asti um lc  ze 14 zemí a bude trvat až 

do 26. íjna 2008. 
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Ob as trochu prší. Je stále vid t, jen mezi p l-
nocí a druhou ranní je výrazn jší šero. Asi v p l
t etí ráno potkáváme Leoše s Katkou, mají namí e-
no stejn  jako my k pozorovateln , zbudované na 
turistické cest . P ed deseti lety zde úsp šn  rein-
trodukovali soby, t eba budeme mít št stí. Máme. 
Ve vzdálenosti asi 150 metr  od pozorovatelny se 
zcela nerušen  pasou i s potomky. Svítá. Po izuji
dokumentaci, s pomocí stativu snad n co na fot-
kách vid t bude. Vracíme se s Tomem zpátky, Kat-
ka s Leošem si je jdou prohlédnout blíže. 

P ed jezerem potkáváme Lá u, má namí eno 
k pozorovateln  a také on je úsp šný. Národní park 
Salamanjarvi si nenechalo ujít ješt  n kolik dalších 
len  expedice. Patrn  nejsiln jší zážitek m la Olga 

s Martinem, kte í pozorovali losici s mlád tem na 
pastv  jen z n kolika desítek metr . Jak je vid t,
vhodné tábo išt  se nemusí využít pouze k p espá-
ní. Kdybychom zde z stali p es den, o tyhle no ní
zážitky bychom ur it  p išli – k no ní prohlídce 
a omezení spánku nás p im lo pouze to, že jsme 
cht li poznat ješt  další, oproti ostatním trochu 
odlišný národní park. 

Autor je editel CHKO Ž árské vrchy 

Josef Havelka 
Národní park Salamanjarvi se nám do progra-

mu zájezdu už nevešel a m l sloužit pouze jako 
zastávka na nocleh. Když jsme k n mu v p l deváté 
ve er dorazili, p išel ke mn  Tom s šíleným nápa-
dem: „Pepo, co kdybychom se vykašlali na spaní, 
vzali si jen spacák a pár v cí a šli se podívat do par-
ku, p espíme t eba jen chvilku nad ránem v n jaké 
boud ?“

„Tome, to nezvládnu, v bec jsem cestou ne-
spal,“ odpovídám, ale bláznivost nápadu m  zauja-
la a cítím odpov dnost za Toma, který je schopný 
jít i sám. „Kolik mi dáš asu na rozmyšlenou, mu-
sím se také najíst,“ pokra uji. „To já také, máš na 
to tak asi p l hodiny,“ kon í krátkou diskusi To-
máš.

Rozhodnutý jsem za deset minut. Po p ebalení 
a polévce vyrážíme na túru za jezero. Procházíme 
balvanitá pole, v klidu fotíme zajímavé scenerie. 
Fascinuje nás každé odpo ívadlo a tábo išt , v tak 
bezvadném stavu by v esku dlouho nez staly.
P echázíme losí stezky se z etelnými otisky kopyt, 
obdivujeme rozsáhlá rašeliništ .

JAK JSEM SE NEVYSPAL V SALAMAJÄRVI 
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TRONDHEIM – SRDCE SEVERSKÉHO FOTBALU 
Jan Novotný 
Na podzim lo ského roku jsem si splnil sen, 
vydal jsem se totiž na desetidenní cestu do 
Trondheimu.  

V tšina z vás si p i vyslovení jména tohoto nor-
ského m sta vybaví úchvatnou katedrálu Nidaros i
tajemnou pevnost Kristiansten Festning. Tyto pa-
m tihodnosti samoz ejm  mému zájmu neunikly, 
p esto jsem se zam il na jiný fenomén tohoto 
m sta. Je jím fotbal. A p esn ji e eno Rosenborg. 
Tedy Rosenborg Ballklub, abych byl úplný. Tento 
fotbalový oddíl se již p knou ádku let vyh ívá na 
výsluní nejen norského, ale i celého skandinávské-
ho nebe. Jeho úsp chy v poslední dekád  se zaslou-
žily o celoevropské uznání a pozornost tohoto ma-
lého norského zázraku. 

Ale p kn  popo ádku. Historie klubu se píše už 
od roku 1917, jako v mnoha dalších p ípadech ji 
za ali psát studenti. Klub zpo átku bojuje 
v sout žích na úrovni kraje. Nep ímá zmínka o 
Rosenborgu se objevila také v díle Karla apka 
Cesta na sever, kde autor popisuje lou ení borc
z Kristiansundu se svými fanoušky a známými prá-
v  p ed odplutím k zápasu v Trondheimu. 

D ležitými roky v historii klubu byla léta 1965, 
kdy se Rosenborg poprvé kvalifikoval do evrop-
ských fotbalových pohár  a 1966 spojené s postu-
pem do norské nejvyšší sout že. Od té doby klub 
získává n kolik titul  a vít zství v národním pohá-
ru. Doslova p evrat však nastává až v devadesátých 
letech minulého století. Klub se pod taktovkou 
charismatického Nilse Arneho Eggena velmi úsp š-
n  p edstavuje v Lize mistr , kde svádí souboje 
s evropskými fotbalovými giganty. Nejv tším úsp -
chem je tvrtfinále v roce 1996, tehdy Rosenborg 
dokázal vyhrát i na italské p d  nad AC Milán. 

Stadion Lerkendal, kam se klub p est hoval
z p vodního p sobišt  v m stské ásti, podle níž je 
pojmenován, vid l souboje s dalšími superkluby. 
Arsenal a Chelsea z Londýna, Real Madrid, Bayern 
Mnichov, FC Porto i francouzský Olympique Lyon 
se t šily poct  ochutnat severský styl fotbalu. 

P i své návšt v  jsem m l možnost poznat sa-
motný jednadvacetitisícový stadion, p ed p ti lety 
rekonstruovaný do sou asné moderní podoby. 
Vedle tohoto novodobého chrámu se kr í drobná, 
le  veled ležitá budova. „Brakka“, tak zní její ná-
zev. Je v ní umíst na základní administrativa klubu 
a samoz ejm  pe liv  nalešt ny trofeje, jež se míst-
ním fotbalist m poda ilo za devadesát a jeden rok 
existence nasbírat. Budova, celá d ev ná, provází 

klub již n kolik desítek let. Je z ejmé, že v dob
svého vzniku plnila zcela jiné ú ely. Nyní slouží 
krom  již zmín ných úkol  k prezentaci klubu a 
možnosti nasátí atmosféry starého dobrého Rosen-
borgu. I když dávno nesta í kapacitním pot ebám
moderní doby, klub se o ní s maximální pé í stará. 

A nakonec svého p ísp vku ješt  doplním ješt
jednu zajímavost ze sou asného d ní. 
V Rosenborgu nyní p sobí i jeden náš „bratr“. Slo-
venský fotbalista Marek Sapara si již od léta 2006 
vyd lává na živobytí v Trondheimu. I s ním jsem 
m l možnost se b hem mého krátkého pobytu 
v Norsku setkat. Život v Norsku si pochvaluje, jen 
si podle jeho slov t žko zvyká na místní vrtošivé 
po así a odlišné hospoda ení p írody s denním 
sv tlem v pr b hu roku. Ale o tom, že si zvykl, ho-
vo í i fakt, že je n kterými fotbalovými odborníky 
v Norsku považován za nejlepšího hrá e místní 
Tippeligy. A podle mého názoru oprávn n .

Rosenborg na m  ud lal mnohem p sobiv jší 
dojem, než jsem o ekával. P ív tivost všech lidí 
motajících se (nejen) kolem fotbalu m  po celých 
deset dní provázela na každém kroku. Tak až se 
vypravíte do Trondheimu, vzpome te si, že si máte 
do itinerá e doplnit i návšt vu Rosenborgu, tenhle 
hrdý klub se svými fanoušky si to zaslouží! 

www.rosenborg.estranky.cz 
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pédoborc  a britským lo stvem snažícím se zabrá-
nit okupaci Norského království. Tato dv  st etnutí 
jsou sice pom rn  neznámá, ale byla vybojována se 
stejným odhodláním porazit protivníka jako která-
koliv jiná bitva druhé sv tové války. 

Po ínaje 6. dubna 1940 za aly z n meckých 
p ístav  vyplouvat plavidla invazních uskupení 
mající na svých palubách tisíce p íslušník  výsad-
kových sil. B hem krátké doby N mci ovládli již 9. 
dubna 1940 již celý Narvik. Tém  dva tisíce dob e
vyzbrojených norských voják  dostalo rozkaz ne-
odporovat a složit zbran .

Pro nepochopení rozkazu velitelem n meckého
hlídkového plavidla se 10. dubna 1040 poda ilo 
p ti jednotkám 2. britské flotily torpédoborc  pod 
velením fregatního kapitána Warburton-Leea pro-
niknout do p ístavu. Nikdo jejich p iplutí neohlásil 
a tak mezi posádkami n meckých torpédoborc  v 
narvickém p ístavu propukla panika. 

Britové úto í okamžit  z chodu a na nep ipra-
vená n mecká plavidla dopadá jedna salva za dru-
hou. A nehybné lod  jsou snadným cílem. Po n ko-
lika desítkách vte in se Wilhelm Heidkamp m ní v 
ho ící rozst ílený vrak, který se p íštího dne potopí. 
P i výbuchu muni ního skladu umírá na jeho palu-
b  i komodor Bonte. 

Na hladinu dopadají britská torpéda. Dv  si 
najdou cestu k Antonu Schmittovi a po dvou explo-
zích n mecká lo  rychle mizí pod hladinou. Další 
na ad  je Diether von Roeder. Jeho velitel kapitán 
Holtorf se snaží splnit poslední Bonteho rozkaz a 

vrátit se na pozici kde 
hlídal celou noc. Poz-
d , po desítkách zása-
h  120 mm granáty 
zastaví neovladatelná 
t žce poškozená lo  u 
náb eží. Britové ješt
zni í nebo poškodí na 
dv  desítky náklad-
ních lodí v p ístavu.
Zbývající dva torpé-
doborce jsou lehce 
poškozeny a po nece-
lou hodinu a p l trva-
jícím boji mizí Britové 
stejn  rychle, jak se 
objevili. Zatím bez 
jediného škrábnutí. 
Mezitím zareagovala 
druhá skupina n -
meckých lodí. Z ved-

Michael Stanovský 
Úsp chem se m že pochlubit norské ná-
mo nictvo. U norského p ístavu Narvik byl 
objeven vrak britské vále né lodi Hunter z 
2. sv tové války. 

Lo  byla potopena p i bojích s N mci v dubnu 
1940 v Ofotfjordu u Narviku. Na palub  torpédo-
borce Hunter bylo tehdy i 100 len  posádky. Ob-
jev je jen ástí toho, co dále ukrývá Norské mo e. 
Po bitv  se totiž potopilo dalších n kolik lodí, které 
doposud nebyly nalezeny. Vále nou lo Hunter
objevila za átkem b ezna lo  norského námo nic-
tva Tyr. Toto speciální plavidlo slouží pro operace 
na hlubokém mo i. Te  se navíc testuje nové za í-
zení, které umož uje pr zkum hlubin až do 1000 
metr  pod hladinou. Boje z roku 1940 p ipomínají
hlavn  bitvy o nezamrzající p ístav v Narviku. Vál-
ilo se také kv li železni nímu spojení s doly na 

železnou rudu ve švédské Kirun . Ob  vál ící stra-
ny si cht ly zabezpe it dodávky strategicky d leži-
tého materiálu, z n hož se vyrábí ocel, pro sv j
zbrojní pr mysl a sou asn  v tom zabránit nep íte-
li. Po bojích z 2. sv tové války je okolí Narviku plné 
potopených vrak .

PRVNÍ NÁMO NÍ BITVA O NARVIK 
V rámci n mecké operace Weserübung došlo na 

rejd  norského p ístavu Narvik a v p ilehlém fjor-
du k dv ma bitvám mezi skupinou n meckých tor-

HISTORIE VRAKU HUNTERU 

HMS Hunter 
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lejších záliv  Ofotfjordu se v husté mlze vyno ilo 5 
torpédoborc  a vpadly doprost ed britské formace. 
A karta se obrátila. První je zasažen Hardy, graná-
ty p sobí rozsáhlé požáry v koteln  a ve strojovn  a 
torpédoborec se po chvíli zastavuje. Jeden z graná-
t  zdemoloval i m stek, v jehož troskách umírá i 
Warburton-Lee, pozd ji mu bude za projevenou 
state nost ud len Victoria Cross – první v celé dru-
hé sv tové válce. Velení p ebírá poru ík Stanning a 
da í se mu navést lo  na pob ežní m l inu a za-
chránit tak 170 Brit  p ed smrtí v ledové vod .

Další na ad  je Hunter, n kolik p esných salv 
ho m ní ve vrak, který se po chvíli potápí. Z jeho 
posádky N mci pozd ji vylovili pouhých 16 muž .

Další torpédoborec Hotspur je zasažen p i po-
kusu vyhnout se ochromenému Hunteru a po po-
škození kormidelního za ízení do n j plnou rych-
lostí naráží. Zbylá britská plavidla Havock a Hosti-
le se zaplétají do souboje s Georgem Thielem a 
Berndem von Arnimem a p i minimálních ztrátách 
ob  n mecké lod  vážn  poškodí. Mezitím se Hot-
spuru poda ilo uvolnit a vycouvat z vraku Hunteru,
který svou p ídí málem p ep lil a pod ochranou 
kou ové clony Havocku a Hostile se stáhl. 

V ústí Ofotfjordu ješt  Britové potkali n mec-
kou nákladní lo Rauenfels a po vylovení posádky, 
která ji urychlen  opustila, ji Havock n kolika gra-
náty zni il. Až když mohutný výbuch lo  rozmetal 
na malé kousky, se její posádka p iznala, že náklad 
tvo ilo n kolik stovek tun munice pro n mecké
lod  a do horských d l a minomet  generála Dietla. 

Celkov  je tato bitva považována za britské ví-
t zství, i když nijak oslnivé. N mci byli díky nedo-
state nému pr zkumu p ekvapeni a p inuceni bo-
jovat s p ti britskými torpédoborci dv ma stejn
po etnými skupinami. První z nich byla navíc p e-
padena na kotvách v p ístavu, dv  její plavidla byla 
potopena, t etí vy azeno z boje a jen zbývající dv
utrp la lehké škody. Druhé skupin  se však poda i-
lo Brity zasko it a tak byl boj vícemén  vyrovnaný. 
Po bitv  p evzal velení n mecké skupiny fregatní 
kapitán Erich Bey. Zbyly mu však pouze t i nepo-
škozené lod , které však spot ebovaly tém  dv
t etiny své munice. 

Ale o t i dny pozd ji se Britové vrátili. 

internetové zdroje: norge.cz a palba.cz, 

Wilhelm Heidkamp

Nalezený vrak Hunteru 
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vrak lod  Vasa najde. Strávil v archivech, knihov-
nách a na vodní hladin  v polovin  minulého stole-
tí plných p t let, než mohl v roce 1956 s jistotou 
kone n  prohlásit, že Vasu našel. Jak se ukázalo, 
p ekvapiv  dob e zachovalá lo  ležela v hloubce 
t iceti dvou metr .

Po n kolikaleté p íprav  byla 24. dubna 1961 
Vasa vytažena na hladinu. Dodnes se to považuje 
za triumf švédské „vyproš ovací“ techniky. Dalším 
úkolem bylo lo  zachovat. Dubové d evo, které je 
dlouho ve vod , se vysušením ni í, v tšinou po-
praská a rozpadne se na kousky. Lo  byla nejprve 
post ikována vodou a experti vypracovávali nej-
vhodn jší metodu pro její konzervaci. Nakonec 
zvolili za ochranný prost edek polyetylenglykol, ve 
vod  rozpustný voskový produkt, který pomalu 
prostupuje d evem a nahrazuje vodu. Konzervace 
prost edkem polyetylenglykolem se provád la
mnoho let. Bitevní lo  byla ve ejnosti zp ístupn na
v novém muzeu roku 1990, muzeum bylo slavnost-
n  otev eno, jak už je na Severu zvykem, za p ítom-
nosti krále Carla XVI Gustafa. 

Spole n  s lodí Vasa bylo vytaženo i p es 14 
000 d ev ných p edm t  v etn  700 soch. Každý 
d ev ný p edm t byl ošet en podobn  jako vlastní 
lo  a byl vrácen zp t na své p vodní místo na lodi. 
Bylo to jako poskládat obrovskou skláda ku. Vále -
né lod  ze 17. století nebyly totiž jen vále nými 

stroji, byly to plovoucí 
paláce. Na zachrán ných 
sochách jsou stopy po 
pozlacení a malb . Mo-
derní analýzy ukazují, že 
byly nat eny k iklavými 
barvami na erveném 
pozadí. Sochy zobrazují 
lvy, biblické hrdiny, ím-
ské vlada e, mo ská
stvo ení, ecké božstvo a 
mnoho dalšího. M ly
oslavovat švédského pa-
novníka a vyjad ovat je-
ho sílu, kulturu i poli-
tické ambice. 
Mezi bahnem a kalem na 
dn  lodi Vasa našli zá-
chraná i i šest plachet, 
které nebyly v dob  ne-
št stí rozvinuty. Jsou to 
nejstarší dochované 
plachty na sv t . Po vy-

Michael Stanovský 
Bitevní lo  Vasa je pro Seve any p ipomín-
kou jejich n kdejšího evropského velmo-
cenství, a tím i národní chloubou, jejíž zá-
chranu p esn  p ed ty iceti lety sledovalo 
celé Švédsko bez dechu a mnohdy s dojetím. 

10. srpna 1628 vyplulo n kolik královských 
vále ných lodí ze stockholmského p ístavu. Nejv t-
ší z nich byla nov  postavená Vasa, pojmenovaná 
po vládnoucí dynastii. Na znamení slavnostní udá-
losti byla vypálena salva z postranních d l lodi. 
Když se mohutná lo  pomalu blížila ke vstupu do 
p ístavu, zvedl se prudký vítr. Vasa se naklonila na 
bok, ale znovu se vzp ímila. Další závan v tru ale 
položil lo  na bok. Otev enými otvory pro d la se 
nahrnula voda. Vasa klesla ke dnu a vzala s sebou 
nejmén  30, možná až 50 ze 150 len  posádky. 

N kolik století si všichni mysleli, že s Vasou je 
nadobro amen a potkal ji osud jiných d ev ných 
lodí, které zlikvidovala sáše  lodní (Teredo nava-
lis), odporný mlž p ipomínající erva a živící se 
d evem. Jenže v Baltu je voda poloslaná a pro sá-
še  je moc sladká. 

V padesátých letech minulého století, 333 let po 
této tragické události, si to uv domil i Anders Fran-
zén, soukromý hleda  vrak . Už od d tství ho fasci-
novaly vraky potopené v blízkosti domu jeho rodi-

, v ostrovním mo i u Stockholmu. Umanul si, že 

LESK A BÍDA VÁLE NÉ GALÉRY VASA 
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lovení a o išt ní byly k ehké jako pavu ina.

NOVÁ NEBEZPE Í
Údržba a pé e o lo  Vasa je dlouhotrvajícím 

úkolem. Její zachování velmi závisí na stálosti pod-
nebí. Když byl vrak pono ený ve vod , železné 
šrouby zreziv ly a dubové d evo z ernalo. Nakonec 
držela lo  pohromad  jen díky d ev ným spojova-
cím kolík m. Imise ve vod  vytvo ily velké množ-
ství síry, která prostoupila d evo. Dnes reaguje síra 
s kyslíkem za vzniku kyseliny sírové, která d evo 
napadá. Podle šéfkonzervátorky Ingrid Hall Rotho-
vé byly první znepokojivé fleky na d ev ném trupu 
objeveny srpnu 2000. Síra do d eva pochopiteln
pronikla již mnohem d íve, dávno p ed vyzdvihnu-
tím trupu z mo e, nežádoucí chemické reakce však 
podle všeho skute n  za aly až nedávno. 

S další Jobovou zv stí p išla profesorka Ulla 
Westermarková z technické univerzity v severo-
švédském m st  Luleå. Podle ní je Vasa ohrožena 
dokonce samotnými konzerva ními prost edky, 
které se používají k její ochran . S odkazem na 
japonské výzkumy zd raznila, že impregna ní po-
lyetylenglykol obsahuje kyselinu mraven í a práv
ta m že p isp t k rozpadu d eva z trupu nesmírné 
historické ceny. Nedojde-li ke zm n , Vasa má 
podle švédské profesorky p ed sebou posledních 
deset let své existence. 

A tak výzkum týkající se dlouhodobého zacho-
vání lodi Vasa stále pokra uje.

OBROVSKÁ NA SVOU DOBU 
Lo  byla postavena ve Stockholmu na p íkaz 

švédského krále Gustava II. Adolfa. Stavba trvala 
asi dva roky. Stav la se pod vedením holandského 
stavitele lodí Henrika Hybertssona. Pomáhali mu 
tesa i, truhlá i, ezbá i, nat ra i, sklená i, výrobci 
plachet, ková i a mnoho dalších emeslník . Do-
hromady pracovalo na lodi Vasa p es 400 lidí. 

Lo  m la t i st žn , mohla rozvinout deset 
plachet, m ila 52 metr  od lodního koše ke kýlu 
lodi a 69 metr  od p íd  na zá , vážila 1200 tun. 
Když byla dokon ena, stala se jednou 
z nejmohutn jších lodí, která byla kdy postavena. 
Byla z ejm  navržena dob e, ale její stavba nepro-
b hla podle p vodních plán .

Dnes m žeme p esn  vypo ítat, jak by m la být 
navržena, aby byla schopna plavby. V 17. století 
byly p i stavb  lodí používány tabulky s rozm ry, 
které se osv d ily v minulosti. Ze zachovaných do-
kument  se m žeme domýšlet, že plány na stavbu 
lodi Vasa byly zm n ny poté, co se na lodi za alo 
pracovat. Král cht l mít na palub  více d l než ob-

vykle. To znamenalo, že rozm ry vybrané pro lo
nebyly již déle vyhovující a její stavitelé byli bez-
radní. Lo  byla postavena s vysokou nástavbou, se 
dalšími dv ma palubami pro d la. Aby se snížilo 
t žišt , bylo dno lodi napln no velkými kameny. 
Ale Vasa se tím stala p íliš vratkou, z ejm  120 tun 
zát že, které nesla, nebylo dostate né množství. 

Vasa m la být jednou z hlavních lodí švédského 
námo nictva. Nesla 64 d l, v tšinu z nich 24libro-
vých (vyst elovaly d lové koule vážící 24 liber – 
více než 11 kilogram ). Švédsko m lo v té dob  asi 
dvacet vále ných lodí, žádná z nich nem la tolik 
t žkých d l jako Vasa. 

První plavebním cílem Vasy m lo být Polsko. 
To bylo po mnoho let švédským nep ítelem íslo
jedna. Polsku vládl král Sigismund, bratranec švéd-
ského krále – m li spole ného d de ka z otcovy 
strany. Sigismund byl kdysi vlada em Švédska, ale 
byl sesazen kv li své katolické ví e.

MUZEUM VASA – A OKOLÍ 
Každý návšt vník Stockholmu si m že zachrá-

n nou a nakonzervovanou lo  Vasa prohlédnout. 
Je to monumentální zážitek, v p ítmí muzejní bu-
dovy, která byla postavena nad starým dokem, 
dnes vysušeným, je v p ítmí obrovská st edov ká 
galéra. Na jednom míst  je k vid ní i n kolik 
zrestaurovaných polychromovaných soch, nutno 
však p iznat, že p írodní tmav  hn dá barva lodi 
Vasa sluší mnohem více. 

Muzeum je otev eno celoro n  každý den, 
v zim  od 10 do 17 hodin, p es léto je otevírací doba 
prodloužena od 8.30 do 18 hodin, každou st edu 
dokonce do 20 hodin. Vstupné není malé, v roce 
2007 platí dosp lí 80 SEK, studenti 40 SEK, d ti
do 17 let mají vstup volný. 

V muzeu uvidíte nejen vlastní vále nou lo , ale 
spoustu doprovodných expozic, promítání filmu 
o lodi Vasa, informace o život  ve Švédsku v dob ,
kdy byla lo  postavena – a v suterénu jsou 
k dispozici i po íta e, kde si m že každý na simu-
la ním programu zkusit, jak obtížné bylo s lodí 
manévrovat.

Muzeum naleznete asi kilometr na východ krá-
lovského paláce, hned za mostem ostrova Djurgar-
den. Po prohlídce muzea lodi Vasa m žete pokra-
ovat dále na Djurgarden, kde krom  odpo inkové-

ho lesa naleznete i Skansen, první muzeum pod 
širým nebem na sv t , Junibacken s oblíbenými 
postavami z d tských knížek Astrid Lindgrenové, 
zábavný park Gröna Lund a mnoho dalších. 

zdroj: www.vasamuseet.se 
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FINNMARKSLOPET – NEJSEVERN JŠÍ ZÁVOD PSÍCH SP EŽENÍ
hlasité hudby z reproduktor , hlásání moderátora, 
rachot p elétající helikoptéry. 

A už jsem na startu. Z hlouby duše bre ím use-
davým plá em, který ven není vid t a je tu poslední 
minuta p ed startem. P ichází t i, dva jedna a 
GO!!! Psi vyst elili a letíme koridorem obklopeným 
davy lidí. Všichni mávají a k i í. Je to šílené. Já 
mávám taky a srdce mi buší jako zvon. Je to neuv -
itelný zážitek projet si tímto startem! 

Vyjíždím na tra  se san mi, o které se nikdo 
nestará, jak jsou t žké. D ležité je zde co vezete. 
San  jsou plné povinné výbavy: krmení pro psy, 
jídlo pro mushera, náhradní oble ení, spacák, va-
i , náhradní boti ky pro psy, buzola, kompletní 

sada map se zakreslenou tratí, výstražná sv telná 
sv tlice, dlouhý n ž nebo sekerka, hrnec na va ení
vody, veterinární knížka… San  nejdou skoro zved-
nout, jak jsou t žké a málo co se do nich ješt  ve-
jde, jak jsou plné. Frantovy „Chla ovky“ krásn
kloužou a cítím, jak hladce postupujeme vp ed. 

Už je klid. Už jsme na ece a tra  vede dál a 
dál… P t set kilometr ? Ne, to se takhle nesmí p e-
mýšlet!!! Jedeme te  do Jotky. To je 53 km a pak 
do Skoganvaare to je dalších 88 km. Ze Skoganvaa-
re vede tra  po úbo í hor a pak klesá k hrani ní
ece s Finskem do osady Levajok. Tento úsek je 

dlouhý 88 km. Z Levajoku do Karasjoku vede zá-
vod po hrani ní ece v délce 86 km. Vzdálenost z 
Karasjoku do Jergulu po ece je necelých 20 km. 
Závodníci ale vystoupají na náhorní planinu, kte-
rou p ejedou a pak op t klesají k ece a ujedou dal-
ších 69 km. Z Jergulu do Jotky nejprve tra  vede po 
ece a pak pomalu stoupá po zamrzlých í kách a 

jezerech až k velkému jezeru Iešjávri. Za jezerem a 
za malým h ebenem se op t dostaneme na osmde-
sátém kilometru do osady Jotka a pak už známou 
tratí 53 km do Alty. 

Kolem šesté ve er se za íná stmívat. Vidím 
p ed sebou a kolem dokola jen dalekou modravou 
plá , která je jen lehce zvln ná. Za chvíli už nevi-
dím nic jen žlutavý kužel sv tla z mé elovky a kyn-
dající se prdelky mých osmi ps . Tento pohled je 
vlastn  nejd ležit jší. Stále musím koukat, jestli 
jsou všichni v pohod . Zjiš uji že tím, že kolem 
sv telného kužele je neproniknutelná tma mám 
najednou pocit, že jedu doma v Jizerkách. Z eteln
si uv domuji, že v té erné tm  stojí vysoké vzrostlé 
smrky, které mne chrání. P emýšlím o tom iluzor-
ním efektu. Asi dvakrát jsem zasvítila do boku. 
Najednou na mne dýchla erno erná prázdnota a 
pocit, že stojíme na hran  hluboké rokle, která pa-
dá do erné hloubky… Rychle jsem namí ila sv tlo 

Jana Henychová  
Ze zprávy TK: Jedine ného úsp chu do-
sáhla eská musherka Jana Henychová, kte-
rá se svým psím sp ežením sibi ských hus-
ky obstála v tvrdé konkurenci i drsných 
podmínkách v závod  na 500 km na severu 
Norska. Jako první eška v historii ujela se 
svými psy extrémní závod. Na tra  závodu v 
norském m ste ku Alta nastupovala 8. 
b ezna 2008 s osmi psy a do cíle dojela 12. 
b ezna s celou p vodní sme kou na 24. mís-
t .

Závod, který nikde jinde v Evrop  nemá obdoby 
– zkrátka proto, že jinde neexistuje ucelený terén 
pro tak dlouhou tra  – vede po opušt ných nor-
ských pláních a zamrzlých jezerech, kde normáln
nepotkáte n kolik dn  ani živá ka. Závodníci a psi 
b ží ve dne v noci a zastavují jen na povinné p e-
stávky – krmení a nutný odpo inek, s velmi omeze-
nou podporou zven í. Samoz ejm , že v takovém 
extrémním závod  nejde jen o fyzi ku, ale také o 
strategii a hlavn  – silného ducha. 

Za touto zprávou se pro mne skrývá práce a 
snažení p edstavující minimáln  p t, možná i deset 
let. První myšlenka, že by n co takového mohlo být 
možné, mne napadla p i narození mých B št at v 
roce 2003. Tím, že jsem si ty i nechala, p išlo i 
pokušení pokusit se o n co velikého. Tímto rozhod-
nutím jsem tenkrát zahodila za hlavu vše, co je pro 
v tšinu lidí normální. S odstupem asu íkám: Ne-
lituji, stálo to za to! 

Trénink na tento závod za al již vloni v srpnu. 
P ed samotným závodem psi nab hali cca 2000 
km. Ze za átku všech dvacet ps , z kterých jsem 
pak vybírala 14 ps , kte í pojedou do Norska a pak 
osm ps , kte í pojedou závod. Do norské Alty jsme 
dorazili m síc p ed závodem a tak bylo dost asu 
aklimatizovat se zde a p ivyknout si zdejším polár-
ním podmínkám. Jinak by to prost  nešlo! 

P ichází den D. Do prostoru startu najíždíme 
jako úpln  první. Ono oto it se a zacouvat s p ti
metrovým vlekem p edstavuje jistou zru nost a 
taky dost prostoru. Pomalu p ijíždí i další závodní-
ci a za íná zde šílený mumraj. as letí a vše se ne-
zadržiteln  blíží. Stahuje se mi hrdlo a celým t lem
prochází pocit zoufalství. Strojov  d lám vše, co 
mám. Oblékám psy do postroj , nazouvám boti ky,
za ínáme zap ahat. P ibíhají pomocníci v žlutých 
vestách a za ínají nás navád t na start. Startuje se 
po minut  a v koridoru stojí jedno sp ežení za dru-
hým. Dokola kolem je šílený rachot št kajících ps ,
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zp t na psy a budovala v hlav  p edstavu cesty v 
hlubokém lese. 

Koukám na hodinky a kontroluji as a najeté 
kilometry. Po pr jezdu Jotkou mám krásný pocit, 
že už máme p ed sebou jenom 88 km. Kolem 40 
km se mi zdá, že to je sice p kné, ale že bychom 
tam už mohli být. Po konzultaci s technikou vidím, 
že máme p ed sebou ješt  n jakých 40 km. Sedím v 

olíku sn hu, psi odpo ívají. Dokola kolem erno 
erná tma. Napadlo mne, jak se tu asi dá odstoupit 

ze závodu? Sem žádná silnice nevede a první civili-
zace je opravdu až za t ch 40 km. Vím ze seminá e, 
že hledat závodníka za nou až 24 hodin po posled-
ním kontaktu. P i p edstav  trávit tu 24 hodin, než 
mne n kdo zachrání, zvedám psy a postupujeme 
kup edu dál… 

Jedeme stále v erném tunelu. Ješt  že mám tu 
GPS se zanesenou trasou. Vidím tak moji pozici a 
na map  se zobrazují r zná jezírka a í ky… Nic z 
toho nevidím a pod nohami stále jenom cítím hlu-
boký sypký sníh. Zoomuji si nahoru a dol , ale pak 
to rad ji nechávám být, protože od poslední infor-
mace o vzdálenosti jsme se posunuli jenom o 
500m. Pono uji se op t do myšlenek a pomáhám 
ps m odrážet se za san mi. Jedeme dál. 

Po každých dvou hodinách zastavuji, abych 
ps m srovnala a zkontrolovala boti ky. Zárove  i 
dostávají psíci svoji sva inu. Vždy bedliv  dávám 
pozor, jestli jedí všichni. Kdo baští, ten je v poho-
d …kdo ne, tak si jde na chvíli odpo inout do saní. 
A jedeme zase dál. Do Skoganvaare p ijíždíme ho-
dinu a p l po p lnoci.

Skoganvaare. Jedno úvazišt  vedle druhého, 
ozna ené ísly. Když dojíždím, tak už tu hodn
závodník  není, anebo zrovna odjíždí. 

V check pointu ps m p ipravuji pelíšky ze slá-
my. Každý závodník zde má k dispozici jeden balík. 
Následuje pití a za chvíli hlavní teplé jídlo. V ten 
moment už psi leží a tak je za ínám masírovat algy-
valem. Po masáži každého psa oblékám do teplého 
oble ku, aby si svaly odpo inuly. Nikdo neprotes-
tuje. Po masáži ješt  všechny už oble ené psy balím 
do dek. Nikdo ani nedutá. 

Ráno po t ech hodinách spánku koukám, že 
sice nejsme mezi prvními, ale poslední také ne. 
Mrzne, svítí sluní ko a za íná se mi vracet pozitivní 
mysl. Vyrážím dál, s tím že to je jen 88 km p es
kopec a že tam za chvíli budeme. 

Pravda však byla trochu jiná. Po idealistickém 
úvodu zasn ženou krajinou zalitou sluncem za ala 
tra  prudce stoupat na úbo í hor. Zde za alo z ni e-
ho nic siln  foukat. Vichr se proti nám valil obrov-
skou silou. Nasadila jsem si brýle a ut snila všech-
ny pokrývky hlavy a obli eje. Pr jezd v trem už pro 
mne není až takovou novinkou a vím, že ps m to 

nevadí a já už z toho taky takový strach nemám. 
D ležité je udržet se naviga ních ty ek a nenechat 
psy odfouknout z trati. Pozd ji jsem se dozv d la, 
že musher z Walsu se v tomto míst  oto il s tím, že 
se nedá projet silnou vich icí… Asi tudy jel, když 
foukalo ješt  víc… Horší chvíle ale teprve p icháze-
jí. Za kopcem se dostáváme do hlubokého sn hu a 
není vid t ni í stopa a musíme si tra  hledat sami 
pod sn hem. Ty ky kolem trati jen ur ují sm r, ale 
ne íkají kde je tvrdá ujetá tra . Když leade i vyje-
dou ze stopy, bo í se po uši v hlubokém sn hu. Po 
n jakém ase už Danny lehá, a odmítá po ád n co
hledat. Zkouším další adepty ze zadních ad, ale ti 
nechápou, co to mají d lat. P i zastávce si psi oka-
mžit  hrabou pelíšky ve sn hu a p ipravují se ke 
spánku. Ujímám se vedení sama a táhnu psy za 
sebou. Za íná se stmívat a v bec se mi tu nechce 
z stávat. Za kopcem jsme najeli na stopu skútru. 
Psi oživli a na moji výzvu: padáme odsud, vesele 
vyráží po „luxusn “ projeté trati. 

P ijíždíme po drobných naviga ních problé-
mech do Levajoku. 88 km jsme jeli 12 hodin. Jsem 
rozhodnuta nechat psy odpo ívat, jak jen to p jde,
co možná nejdéle. I já si dop ávám šestihodinový 
spánek. 

Levajok. Prý máme to nejhorší za sebou. Od te
už budou jenom samá pozitiva. Úžasná tra  jen po 
ece… až do Karasjoku. 

Otepluje se a už je jenom -1o °C. V roce 2006 
zde byla nam ena b hem závodu rekordní teplota 
-42,6 °C. Jsem ráda za ten -1 stupe .

Jedeme dál do Jergulu. Vyjíždíme jednu hodinu 
po p lnoci. Tra  stoupá na náhorní planinu a za í-
ná se pomalu rozednívat. Vše je v takovém modra-
vém oblaku. Zakrslé b ízky vykují z bílého oparu. 
P ed sebou vidíte jen r zné odstíny bílé a modré. 
Není rozeznat, kde kon í obzor a kde už za íná
obloha. Jste jako v modrobílém nálevu. Najednou 
slyším kolem sebe hlasy. Jakoby se n kdo smál. 
Hlava se mi to í z nevyspání a asi i z únavy. Co to 
je? Zastavuji psy a pozorn  poslouchám. A nic. A 
zase a pak ticho. Co to bylo? Najednou si vzpomí-
nám na Arntovo vypráv ní a sn žných sk ítcích a 
na Trolly. Uv domuji si z eteln , jak v tomto pro-
st edí m že lov k podlehnout všem t mto poví-
da kám a bájím. Jsem vzd laná žena a usmívám se 
té mé p edstav . Kdyby se ale v ten moment p ede 
mnou n jaký ten Troll objevil, tak bych se tomu ani 
nedivila… 

Jedeme dál modrošedým oparem. Do dáli je 
vid t krajina, která se v bec nem ní. 

Je to skute n  tak, jak mi íkali zkušení mushe-
i p ed závodem. Psi tento závod, s náležitou pé í, 

zdolávají bez v tších problém . Ti co závod nedo-
kon í, jsou lidé, kte í si už ve své hlav  nedokáží 
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k ížal a tabletami hroznového cukru až kone n
procitám do bd lého stavu. 

Je lehce kolem nuly. Když mrzlo, tak k ížaly 
chroupaly a te  se žužlaj… 

Ps m to chvíli trvalo, ale už máme zase stan-
dardní tempo. P i vjezdu mezi první stromy nálada 
v družstvu se výrazn  zlepšila. Za íná svítat a vidím 
v dáli zá ící oblak nad Altou. Máme to tam ješt
po ád 40 km. Už nejedeme ale po pláních, ale v 
lenitém terénu mezi stromy a objevují se tu první 

sruby. Moji lovci za ali zase lovit. Hlavn  se nesmí-
me zastavit! 

Najíždíme na eku a tady to už známe. Jedeme 
kolem Ice hotelu, kolem Rodgera, tady jsem sbírala 
kameny a tady jsme natá eli pr jezdy se stativem. 
Kdo to na nás kouká z k oví? Stojí tu dva losi a 
koukají na nás. Už to je jen kousek… 

Po dlouhé motanici najíždíme mezi domy a pak 
na hlavní silnici. Becky to samoz ejm  ze zasn že-
ného chodníku vzala na asfaltku a t ch osm blázn
mne vle e za sebou bez kontroly. U opl tku stojí 
paní s dv ma pejsky. Lovci za adili rychlost. Profr-
eli jsme kolem psík  a už vidím cíl. A už jsme do-

ma… Je to neuv itelná úleva, že už je konec. Kolik 
že jsme to ujeli kilometr ? 500? To není možné!!! 
Dokázali jsme to!!! 

Psi uléhají a dostávají poslední sva inu tohoto 
závodu. Já p ijímám gratulace, je moc brzo a všich-
ni jsou rozespalí. P íšt  si to na asuji líp! 

Ujeli jsme celkem za 57 hodin a 39 minut 501 
km, odpo ívali jsme celkem 33 hodin a 58 minut, 
náš celkový as je 3 dny 20 hodin a 6 minut. 

Z 58 startujících z deseti zemí Evropy jich 32 
závod dokon ilo a náš tým dojel 24. Ze startu jsem 
vyjela s osmi psy a ti i závod v plném po tu dokon-
ili! Všech osm ps  jsem vychovala od št n ího

v ku a šest z nich je z mého chovu. 
P i závod  nikoho nezajímá, jestli máte psy 

istokrevné nebo ne. Všichni startují dohromady. 
Všeobecn  se to ale ví. Jenom dokon ení závodu 
vzbuzuje respekt u uznalých chovatel . Jsem ráda, 
že jsem závod dokon ila a složila tak poctu všem 
sibi ským husky. 

Záv rem chci pod kovat mým pomocník m
Zden  Duškové a Milanovi Petružalkovi, kte í mne 
do Norska doprovázeli a pak všem, kte í mi v usku-
te n ní mého snu byli nápomocni nebo mi projevili 
svoji podporu. D kuji!!! 

vyšlo také v kv tnovém ísle asopisu Psí sporty  

namlouvat, že už to za chvíli skon í.
Pro mne byla obrovským pomocníkem na psy-

chiku GPSka se zanesenou tratí. Vždy p esn  vím, 
kde jsem a kolik kilometr  mi zbývá. Je zde i p ed-
pokládaný as p íjezdu. Musí to být šílené stát n -
kde ve tm , v hlubokém sn hu a v bec netušit jak 
rychle postupuji kup edu anebo jak dlouho ješt
takhle pojedu. Jsem si jistá, že bez této psychické 
podpory by mi bylo hodn  zle. 

V Jergulu odpo íváme dev t hodin. Psi jsou 
kupodivu v dobré kondici. Jedí, pijí a na tra  vyrá-
žejí alespo  s áste ným nadšením. Po odjezdu z 
Jergulu bylo cítit, jak za íná op t mrznout. Psi se 
pomalu rozbíhají a chvílemi s p icházejícím sou-
mrakem letí jako o závod. Poprvé cítíme pod noha-
mi tvrdou tra . Až sem jsme se po ád plácali ve 
sn hovém „písku“. Psi museli cítit soby nebo jinou 
zv , protože nebylo znát, že mají v nohách 368 
km. Utáhla jsem si provaz kolem ruky, aby mne tu 
n kde nevyklepali. Vše vypadalo slibn . Projeli 
jsme pod naším mostem, na kterém jsme p ed m -
sícem fotili eku a uháníme k jezeru Iešjávri. Tra
se vine po zamrzlých í kách a jezerech stále výš a 
výš. Už jsme zase v hluboké tm . Jenom v dáli na 
obzoru se rýsuje slabá polární zá e. Jenom takový 
nádech, vid li jsme už i lepší. 

Za jezerem jsme dojeli do místa, kde jsme se 
to ili p i tréninku. Becky i já jsme to místo poznali. 
Te  už vím, že jedeme do mírného kope ku a pak 
dlouhé klesání na jezero a za ním je Jotka. Z Jotky 
už to taky známe… 

Vím, že už nem žu zastavit, protože bych psy 
nezvedla. Musíme to dojet… 

Za Jotkou p ejíždíme silnici v míst , kde na nás 
p i tréninku ekala Zdena s autem. Becky se otá í a 
vidím, že to cítí jako k ivdu, že ji ženu dál do kopce. 
Becky, do konce života na gau i! Slibuji!!! Vyjíždí-
me na kopec. Dál už tra  jenom klesá až do Alty. 
Rozdávám ps m poslední sva inu. Já ale musím jít 
taky na záchod. Než vše ze sebe sundám a nandám 
všechnu elektroniku, zjiš uji, že psi už spí. V tento 
moment p išla opravdu velká krize. Musím je táh-
nout za sebou, aby se zvedli a dali do pohybu. Je to 
z kopce, tak se jenom suneme krokem a já upravuji 
rychlost saní. Doufám, že se rozejdou… 

Hlava se mi motá únavou a nevyspáním. Jedu 
vlastn  celou noc a te  za íná pomalu svítat. Sto-
jím na saních, ale jsem pro jistotu k nim p ivázaná, 
abych z nich nespadla. Musím po ád sledovat psy. 
Soust ed ným pohledem do jednoho místa skoro 
omdlévám. Co te ? P ece tu nezastavím a nebudu 
tu kousek p ed cílem spát!!! Sáhla jsem nacvi e-
ným pohybem do kapsy saní a cpu si, co mi p išlo 
pod ruku do pusy. Funguje to!!! Když žvejká pusa, 
tak se nezavírají o i!!! Láduji se zbytky okolády,
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POLÁRNÍ VÝPRAVY 2008 
Michael Stanovský 
Výpravy do polárních kraj  již dávno nejsou 
tím, ím bývaly. Díky podrobným mapám, 
satelitní navigaci, relativní dostupnosti, 
letecké doprav  a p edevším spoust  mo-
derních materiál  na oble ení, stravu, za-
bezpe ení není problém se na severní pól 
dostat. 

Jeden m j kamarád íkal, to už lidi nev dí rou-
pama co d lat, adrenalinové sporty jsou v oblib ,
tak co… Jistou pravdu má, ale p esto je pot eba se 
p ed cestou na pól i v dnešní dob  dob e p ipravit.

lov k musí být p ipraven na vše, nejen fyzicky, ale 
i psychicky. Díky satelitním telefon m a r zným 
záchraným systém m není problém jej 
z ošemetných situací zachránit – ale na druhou 
stranu vždy vrtulník p ilet t nem že, t eba kv li
špatnému po así. Takže kolikrát jde opravdu o 
život. 

V letošním roce jsme zaznamenali n kolik ex-
pedic, o kterých se v tisku hodn  psalo, na interne-
tových stránkách máme pom rn  podrobné zpra-
vodajství, s adou ú astník  expedic jsme mluvili a 
tak bych se cht l o post ehy z moderního dobývání 
Arktidy rozd lit i s vámi, tená i našeho asopisu. 

ITALIA 1928 – NY-ÅLESUND 2008 
P ed osmdesáti dv ma lety se poda ilo poprvé 

dosáhnout severního pólu. Pomineme-li diskuta-
bilní dobytí pólu Robertem Edvardem Pearym už v 
dubnu 1906, o kterém se vedou spory (a postupem 
asu se spíše potvrzuje podez ení, že Peary pól 

minul), první prokazatelné dobytí bylo roku 1926 
vzducholodí Norge. 

V našich krajích je však znám jší dobytí pólu 
jinou vzducholodí o dva roky pozd ji. Mezi nejv tší 
hrdiny Arktidy pat í nepochybn  posádka italské 
vzducholodi Italia, kterou navrhl generál Umberto 
Nobile a který také jejímu letu na severní pól osob-
n  velel. V posádce byl i náš v dec, fyzik a posléze i 
velký popularizátor v dy a autor d tských dobro-
družných knížek František B hounek. Na výprav
vzducholodi Italia byla z ásti mezinárodní posád-
ka, Nobile pozval i B hounka kv li v deckým pozo-
rováním geomagnetismu a vesmírného zá ení 
v arktické oblasti. 

Do zátoky Kingsbay na Špicberkách vzducholo
p ilet la 6. kv tna 1928, po zda ilém letu ve dnech 
15. až 18. kv tna 1928 k zemi Františka Josefa od-
startovala 23. kv tna 1928 asn  ráno k severnímu 

katastrofa vzducholodi Italia v dobové kresb

generál Umberto Nobile 
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v mapách zakresleny jen p ibl ižn
s mnohakilometrovými odchylkami, nebyla vždy 
správná.

Málokdo z dnešních milovník  adrenalinu si 
dovede p edstavit, co to tehdy znamenalo ztrosko-
tat na ledové k e. Málokdo z dnešních milovník
adrenalinu by si v podobné situaci dovedl poradit. 
O to v tší úctu je t eba mít p ed lidmi typu B hou-
nek, nebo  spíše než o sportovce, dobrodruha a 
polárníka šlo o v dce a badatele. 

Velkou úctu p i vzpomínkách na Františka B -
hounka mají všichni naši dnešní polárníci. Pro 
Vaška S ru, jednoho z nich, také poko itele Sever-
ního pólu (byl tvrtým echem, který tam došel, 
nepo ítáme-li Cimrmanovu výpravu echa N mce) 
je František B hounek celoživotním vzorem – a tak 
neodolal, aby na jeho po est neuspo ádal letošní 
polární výpravu. 

A tak 13. b ezna 2008 (ve dnech, kdy se 
„slavilo“ výro í ztroskotání by to už nešlo, protože 
na Špicberkách taje a za íná jaro) vyrazila ze záto-
ky Kingsbay, z nejsevern ji trvale obydlené vesni -
ky Ny-Ålesund, p ti lenná polární výprava. Absol-
vovala cestu dlouhou 210 km. Vašek S ra – jak 
s oblibou íká amatérský polárník – si tak 
v doprovodu p átel z celého sv ta splnil sv j sen 
„3x nejsevern ji“ (2000 – nejsevern jší obydlená 
inuitská osada v Grónsku Siorapaluk, 2005 – se-
verní pól a 2008 – Ny-Ålesund, nejsevern jší trva-
le obydlené místo). 

Výprava ve složení Václav S ra ( R), Eric Phi-
lips (Austrálie), Colin Monteath (Nový Zéland), 
Matt McFayden (Austrálie) a Miroslav Jakeš ( R) 
se konala pod záštitou Akademie v d eské repub-
liky.

V Ny-Ålesundu byla uct ná památka Františka 
B hounka uložením pam tní desky u místní zá-
stupkyn  guvernéra Špicberk . Z roku 1928 je na 
míst  dochován p vodní stožár, ke kterému byla 
vzducholo  ukotvena, celá zátoka dnes obydlená 
jen v dci je však pietním místem italské armády, a 
tak se o umíst ní desky na stožár i jen na st nu
n kterého z místních dom  stále jedná s diplomaty 
Italské republiky. 

Pak polárníci vyrazili na lyžích se san mi na 
trasu dlouhou p vodn  asi 180 km – nakonec ura-
zili asi o 50 km více, protože fjordy dnes díky glo-
bálnímu oteplování p íliš nezamrzají, p estože je tu 
zima n kolik desítek stup  pod nulou. P ekonat 
museli t i fjordy a vnitrozemské zaledn né poho í.
Díky tomu se také nestihlo vystoupit na nejvyšší 
Špicberskou horu. V Longyerbeanu byla celá expe-
dice ukon ena. 

pólu. Pólu dosáhla, ale nep íznivé po así zabránilo 
ásti posádky sestoupit na led p ímo na pólu. To 

nebyla taková tragédie. Cesta zp t vedla proti silné-
mu v tru, za velkého mrazu a vzducholo  nadnáše-
ná héliem pln nými balóny ztrácela výšku – až 
nakonec zavadila gondolou o led a havarovala. Sta-
lo se tak 19. kv tna 2008 asi 100 km na sever od 
Severovýchodní zem .

lenové výpravy se stali trose níky, kte í museli 
nejen elit nebezpe í smrti, ale p edevším podrobit 
nejt žší zkoušce svoje základní povahové vlastnos-
ti. František B hounek to píše ve své knize Trose -
níci na k e ledové, pozd ji p epracované jako Tro-
se níci polárního mo e. Sleduje velmi podrobn  a 
spravedliv  tento zápas o nezbytnou soudržnost 
skupiny, zápas vy erpávající zejména v dob , kdy 
trose níci pozbývali nad ji na záchranu. Chceme-li 
se však dopátrat, jak jednal on sám, musíme si 
p e íst sv dectví velitele výpravy Umberta Nobila, 
v knize Katastrofa vzducholodi Italia na severní 
to n .

Výprava byla nakonec zachrán na 12. ervence 
1928 sov tským ledoborcem Krasin, na záchran-
ných výpravách se podílela i ada odvážných polár-
ních letc  i polárník , Roald Amundsen dokonce 
p i záchranné výprav  zahynul. 

Co trose níci na ledové k e zažili si dnes dove-
deme sotva p edstavit. Nem žeme se na tehdejší 
polárnické vybavení dívat dnešníma o ima. Ani 
vzducholo  nebyla žádný p epych. Gondola byla 
plát ná, nebylo se kde po ádn  op ít a teplota v ní 
se p íliš nelišila od teploty okolí. Obsluha t ech
motor  vzducholodi byla vskutku hrdinským i-
nem, motoroví mechanici k nim museli chodit po 
lávce a neustále ladit a udržovat v provozu. Protože 
byl pláš  vzducholodi kv li váze velmi tenký, bylo 
jej t eba za letu neustále kontrolovat, opravovat a 
lepit. 

A po ztroskotání se posádce nevedlo dob e dva-
krát. Co by dali za dnešní syntetické, lehké a teplé 
materiály. Tehdy m li obleky pouze z t žkých kože-
šin, boty kožené nebo filcové pom rn  nasávaly 
vodu. Jenomže všichni polární boty nem li. Vzhle-
dem k tomu, že se nep edpokládalo, že by posádka 
m la pobývat na k e, nebylo vybavení ani velké, ani 
dokonalé. Vlastn  jen náhodou m li k dispozici 
stan (byl ur en p vodn  pro výsadek skupiny na 
pólu), který z stal na k e jen díky utržení skladova-
cího prostoru gondoly. 

Jednolampovým vysíla em s nedostate nou
anténou jim trvalo adu dní, než se poda ilo navá-
zat spojení pomocí morseovky. Záchranné práce 
byly také zna n  ztíženy tím, že lehká pr zkumná 
letadla nem la žádnou navigaci ani rádio a orienta-
ce podle n kolika ostrov , které byly tehdy 
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BARNEO
Dostat se na severní pól je záležitost pouze 

opravdového muže. Dostat se ze severního pólu je 
ješt  o n co horší, protože polárníkovi v tšinou 
docházejí síly a zásoby. Samoz ejm , zvlášt
v dnešní dob , by nem l být problém pro n j dole-
t t. Jenomže ím? Nebližší rozumné letišt  je na 
Špicberkách a vrtulník, který by zvládl cestu tam a 
zp t dlouhou zhruba dva tisíce kilometr  bez do-
tankování neexistuje. Letadlem to také nejde, pro-
tože led v Arktid  nevypadá ani náhodou, jako u 
nás na rybníku. Je pom rn  zvrásn ný, hrbolatý, 
rozpukaný, jsou tu nakupeniny i n kolik metr
vysoké (torosy), bývají v n m pukliny a vodní kaná-
ly zamrzlé velmi tenkým ledem. 

Parta Rus  pod vedením Viktora Bojarského, v 
„civilu“ editele petrohradského Arktického muzea, 
ob tavého lov ka se širokou ruskou duší, zkušené-
ho polárníka, který dosáhl severního pólu tolikrát, 
že by dv ma lidem nesta ily všechny jejich prsty, 
vymyslela plovoucí polární základnu – letišt  asi 
stovku kilometr  od severního pólu. Pro  plovoucí 
– inu, ledové pole v Arktid  nepostojí. Neustále se 
pohybuje v d sledku v tr  i mo ských proud .

A tak již n kolik let b hem b ezna (d íve to 
nejde kv li polární noci a t eskutým mraz m) Ru-
sové budují na polární k e letišt  a základnu, nej-
pozd ji za átkem kv tna to zase vše zlikvidují, pro-
tože základna v tšinu oddriftuje daleko od pólu a 
led roztaje natolik, že neunese velká a t žká letadla. 

Základna se jmenuje Barneo a slouží jako po-
slední bod, odkud vyrážejí polární expedice, poh í-
chu dnes p evážn  komer ní a turistické, k severní-
mu pólu. Slouží ale i dobrodružn jším polárník m
a v dc . Není však legrace takovou základnu vybu-
dovat. Velké letadlo nemá kde p istát, vrtulníky 
sem ani nedoletí. 

Nejd ív si lenové ruského týmu VICAAR na-
koupí pom rn  drahé aktuální satelitní snímky 
ledového p íkrovu Arktidy. Potom nastoupí odbor-
níci na letový provoz v t chto podmínkách. Ti um -
jí z map rozeznat sílu ledu a ur it, kde by mohl být 
led pevný tak, aby unesl p istávací dráhu a snesl 
fungování polární stanice Barneo. 

Následuje dobrodružný výlet z ruského m ste -
ka Chatanga, odkud letí t i helikoptéry k místu, kde 
je naplánovaná stanice Barneo. Jedna helikoptéra 
má na palub  jen palivo, další dv  vezou materiál 
pro zahájení stavby první základní stanice Barneo. 
Zhruba v polovin  cesty všechny t i helikoptéry 
p istanou a z té zásobovací se ru n  p e erpá pali-
vo do dvou zbývajících, aniž by se vypnuly motory 
– v obrovském mrazu mínus 30 až 40 stup  ani 
ruský vrtulník znovu nenastartuje. 
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LETADLEM NA PÓL – NORTH PO-
LE EXPEDITION 2008 

Koncem padesátých let se v Kunovicích vyráb -
lo legendární malé dvoumístné vrtulové letadlo L-
200 Morava s klasickým pístovým motorem. Velmi 
spolehlivý stroj, zvlášt  když se o n j dob e stará. 
Známý letecký nadšenec Petr Bold jeden takový 
stroj zakoupil a uvedl do perfektního stavu. A do-
stal bláznivý nápad. Dolet t na severní pól. 

„Dostal jsem ten nápad loni v lét  – paradoxn
– v krásném a teplém po así,“ íká Petr Bold. 
„Když jsem se o tom za al bavit s odborníky, ekli 
mi, že to není na dolet ani s p ídavnými nádržemi, 
že je to prost  technicky nemožné. To m  vyheco-
valo, a já to nevzdal. Bývalý ruský kolega – auto-
mobilový závodník Kornijenko – mi zjistil, že na 
ledové k e existuje ruská polární základna Barneo, 
kde by bylo možné p istát, doplnit tam palivo a 
vrátit se. Tím se zpo átku nereálný projekt za al 
stávat reálným. Jel jsem s manželkou do Sankt 
Pet rburgu, kde je muzeum polárních výprav a 
šéfuje tam pan Bojarský, nadšenec a ú astník mno-
ha severských výprav. Nadchl se i pro náš projekt a 
za al nám pomáhat,“ íká Petr Bold a pokra uje, 
kde získal pot ebné informace: „Konzultoval jsem 
na všech možných stranách, spojil jsem se i s naším 
známým polárníkem Václavem S rou, který jako 
první absolvoval cestu z Barnea na severní pól na 
lyžích. V únoru jsme let li na Špicberky s Richar-
dem Santusem a s Petrem Uhlí em, náhradním 
pilotem. Tam jsme si na míst  prakticky ov ili
možnosti p istání, dotankování, hangárování, pod-
pory personálu. ekli nám, že nepamatují, že by 
tam n kdy p istálo letadlo s pístovým motorem, 
byli velmi ochotní a vst ícní a p islíbili všestrannou 
pomoc.“

Nápad na North Pole Expedition 2008 se nako-
nec poda ilo zrealizovat. Již samotná cesta na Špic-
berky byla dobrodružstvím. 1. dubna 2008 odstar-
toval Petr Bold spolu s p ítelem, obchodním pilo-
tem Richardem Santusem, na sever. Celou cestu 
m li p edem dob e p ipravenou, naplánovanou a 
museli nap íklad zabezpe it i dostatek paliva pro 
své letadlo. S pístovými motory se dnes moc nelétá, 
a tak palivo pro n  není b žná v c. Nap íklad p i
prvním mezip istání v Oslu, kde piloti pot ebovali 
dotankovat, se ukázalo, že letištní personál neumí 
uvést do provozu pot ebnou pumpu. Nakonec po-
mohli nadšenci z malého sportovního letišt  cestou 
dále na sever. 

Letci byli p ipraveni cestou na vše. Riziko, že 
letadlu nad mo em selžou oba motory, bylo sice 
malé, nicmén  pro jistotu m li s sebou v kajut
nafukovací lun a byli na cestu oble eni v neopré-

První helikoptéra se pak vrací zpátky a dál k 
ledu pokra ují jen ty dva stroje, které vezou materi-
ál. Musejí dolet t až na místo, kde se stanice Bar-
neo za ne budovat. Benzín na návrat v tuto chvíli 
už nemají. 

Až když se za ne stav t a potvrdí se, že je led 
kvalitní a pevný, odstartuje z Ruska ob í letoun s 
dalšími zásobami. Z paluby vyhodí kontejnery na 
padácích s tím nejzákladn jším – prost  s druhou 
vlnou v cí pro stanici Barneo. 

A te  p ichází ke slovu náš hlavní hrdina bul-
dozer. Obsluha ho nastartuje už v letadle a na 
ty ech padácích jej spustí tak, aby p istál co nej-

blíže stanici Barneo. Jeden ze len  týmu do na-
startovaného buldozeru nasedne a jede. Má p ed
sebou neuv itelný úkol. Musí za sebe napojit jed-
notlivé bedny s materiálem, a hlavn  je musí napo-
jit správným sm rem. Každá bedna stojí na svých 
ližinách a ty jsou zahnuté jen jedním sm rem. Bagr 
je tedy musí nabrat tak, aby všechny bedny jely 
jako vagonky za vlá kem až na místo vzniku stanice 
Barneo.

A od chvíle, kdy byl buldozer nastartován v 
letadle, se už jeho stroj nesmí vypnout! V tom mra-
zu by ho už nikdy znovu nenastartovali. 

Ovšem to nejd ležit jší, co musí buldozer na 
Barneu ud lat, je vytvo ení p istávací dráhy pro 
další letadla. Musí být dlouhá 1200 m. T mi sem 
p iletí expedice, t mi se sem navozí zásoby ale t mi 
se i na konci polárního jara všichni vrátí zpátky na 
pevninu. Zkrátka bez buldozeru by Barneo neexis-
tovalo.

Na Barneu je vybudováno ledové letišt  p ijí-
mající ádné lety ruských letadel AN-74. Dále tu 
jsou k dispozici dva vrtulníky MI-8 pro lety k sever-
nímu pólu a k ad  v deckých m ení. V tábo e
jsou k dispozici dv  noclehárny, každá má 72 m², 
12 vytáp ných modul  (po 30 m²) nové konstrukce 
a n kolik technických za ízení. Moduly jsou vytá-
p ny teplovzdušnými d ly (rusky 

), elekt inou je tábor zásobován diese-
lagregáty. Palivo je shazováno na padácích z letadel 
IL-76. 

Z Barnea vyrážejí všechnu expedice k pólu. Ne 
všechny expedice však mají stejnou sportovní hod-
notu. M žete si vybrat, zda p jdete skoro celou 
cestu z Barnea k pólu – nebo se necháte vyložit pár 
dní cesty od pólu a ujdete jen zkrácenou cestu. M -
žete si však vybrat jen výlet vrtulníkem na pól, vy-
pít tam sklenku šampa ského a mít dobrý pocit, že 
jste zp t let li s n jakými dobrodruhy, kte í tam 
opravdu došli po svých. 

Podrobné informace o Barneu lze najít na inter-
netových stránkách www.barneo.ru – je zde i ada
fotografií a podrobný popis stanice v ruštin .
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nových kombinézách. P estože tato výstroj není 
nejkomfortn jší, ocenili její výhody. „Nakonec jsme 
byli rádi. Pod neoprenem je silná tepelná vložka. 
Bylo to p íjemné do mrazu, bylo nám teplí ko. Ne-
dovedu si ale p edstavit, kdybychom museli p istát 
do vody, vylézt v neoprenu do mo e a okamžit  by 
to na nás celé zmrzlo. Pokud jsme byli v suchu, 
bylo to p íjemné,“ ekl Bold v telefonátu. 

Cesta ze Špicberk  na pól a zp t je na hran
doletu takového malého letadla – a to i s možností 
dotankovat palivo na ruském Barneu. Bez mezip i-
stání by se tento let nedal zrealizovat. P esto to 
bylo všechno o dobrém po así. Zejména námraza je 
velkým nep ítelem. Namrzlý led totiž zatíží letadlo 
natolik, že se možnost doletu rapidn  snižuje. 

Bold se Santusem se nakonec do kali p kného
po así a poda ilo se jim dosáhnout severního pólu 
5. dubna 2008 v 19,05 hodin st edoevropského
letního asu – po šesti hodinách letu bez mezip i-
stání. Po obletu severního pólu museli p istát na 
ruském Barneu, aby dotankovali zásoby benzínu. 
Tankovat v t chto arktických podmínkách není 
lehká v c. „Byly to opravdu bojové podmínky. Mu-
seli jsme dotankovat za chodu motoru v mrazu 
minus 25 stup  Celsia a za prudkého v tru, posi-
lovaného to ícími se vrtulemi. Tankování trvalo 
tém  hodinu,“ uvedl Bold. Vypnout motory nešlo, 
na Barneu není hangár a vychladlý motor by se již 
asi nenastartoval. 

P istání na ruské základn  Barneo, která se 
nachází na ledové k e, není jednoduché. Dráhu 
tvo í p evážn  sníh. „P istání na k e, pokud k n -
mu dojde, je o sob  zajímavé,“ ekl ješt  p ed expe-
dicí Petr Bold. „Museli jsme získat povolení ruské-
ho leteckého ú adu a norského leteckého ú adu – 
p istávací plocha má statut provizorního letišt  a 
jsou ur eny jen ty i typy letadel, které tam m žou
p istávat. To naše je jedním z nich. Zajímavostí je, 
že p istávací dráha na k e není stabilní, protože 
všechna ledová pole jsou v pohybu.“ Expedice také 
musela p edem zajistit palivo pro své letadlo. Pali-
vo pro pístové motory totiž není ani na Špicber-
kách, taková letadla dnes do Arktidy nelétají. 

„Nebylo cílem jenom dosáhnout severního pó-
lu, ale dokázat, že z Prahy lze dolet l na vzdálenost 
tém  10 000 kilometr  tímto historickým leta-
dlem. Severní pól byl pouze symbolický bod, aby-
chom dokázali, že toto pístové letadlo je toho 
schopné,“ ekl po návratu zpravodaji TK Bold. 

„Bylo to dobré letadlo, ale nesm la mu být vel-
ká zima nebo velké horko. T žko snášelo námrazu,“ 
ekl o stroji vyrobeném p ed 51 lety v závodu Let v 

Kunovicích bývalý zkušební pilot František Srnec. 
To, že piloti cestu úsp šn  zvládli, je podle n j po-
cta eskoslovenskému letectví. 

T ŽKOU CESTOU NA PÓL – EXPE-
DICE VODKA AMUNDSEN 

Další eská výprava, která letos dosáhla sever-
ního pólu, m la složení režisér a dobrodruh Petr 
Horký, ekvádorský horolezec Pepe Jijón a pr vod-
ce, tentokrát ve službách ruské skupiny VICAAR, 
eský polárník Miroslav Jakeš. 

A koliv to bylo v našich novinách prezentováno 
(a bohužel stále je) trochu jinak, p vodn  m l zá-
jem k Severnímu pólu dojít p edevším Pepe Jijón. 
M l zájem jít nejdelší a nejt žší cestu sólo. To ale 
Rusové z bezpe nostních d vod  necht jí povolo-
vat, proto mu p id lili jako pr vodce Mirka Jakeše. 
N kolik m síc  p ed odletem na expedici se 
k výprav  p idal i eský režisér dobrodružných 
dokumentárních film  Petr Horký. Krom  šr tku
uzeného, vodky Amundsen (která na výpravu p i-
sp la) m la expedice ješt  jeden cíl. V den dosažení 
severního pólu cestovatelé zakopali na míst  DVD s 
divadelní hrou Dobytí severního pólu echem Kar-
lem N mcem. Motivací je dokázat, že na severním 
pólu eští polárníci doopravdy byli a budou. „Jsme 
rádi, že po stu letech p jdete po stopách ech
vedených Karlem N mcem. Kdybyste cestou našli 
kompas, tak je náš,“ vzkázali Ladislav Smoljak a 
Zden k Sv rák, auto i hry. 

Po ad  dní, které polárníci strávili na Špicber-
kách, kone n  1. dubna 2008 vyrážejí z Barnea na 
sever. Zdržení na Špicberkách bylo zp sobeno p e-
devším špatným po asím a tím problémy s aktivo-
váním Barnea. 

Od po átku byla cesta na severní pól pozname-
nána špatným po asím, velmi nízkými teplotami (v 
extrémech dosahujících tém  padesát stup  pod 
nulou) a silný drift (pohyb ledu) na jihozápad. Drift 
byl tak silný, že v n kterých dnech je unesl 20 až 30 

zleva: Petr Horký a Mirek Jakeš, foto piranhafilm 
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km na jih, tedy tém  veš-
kerou cestu, kterou urazili 
p šky. Výprava se tedy 
k pólu p íliš nep ibližova-
la. Tady se ukázalo, že 
ekvádorský holrolezec 
Pepe Jijón podcenil psy-
chiku arktických výprav. 

Fyzi ka a trénink je 
nepochybn  d ležitá, ale 
to není vše. Jijón je zkuše-
ný horolezec, ale nízké 
teploty a nulový postup 
k severu jej psychicky 
deptaly. Tím ale zbývající 
dvojici zdržoval – pomalý 
postup paradoxn  zp so-
bil, že jim bylo p íliš velké 
horko, nebo  lehké oble e-
ní pro rychlý postup nemohli použít – a pé-
ovky ur ené pro nocleh a chvíle odpo inku

byly p íliš teplé pro cestu. 
A tak po deseti dnech cestu na pól Pepe 

Jijón vzdal. Satelitním telefonem si p ivolal
vrtulník, aby jej odvezl zp t na základnu Bar-
neo. Protože se cestou „museli stavit“ na se-
verním pólu pro další výpravu, dostal se Pepe 
p ece jen na pól, i když asi jinak, než si p -
vodn  p edstavoval. Budiž mu út chou, že 
celá ada lidí cestu na severní to nu vzdá již 
v okamžiku startu z Barnea. Ne každý je p i-
pravený na arktické podmínky, které jsou 
tolik odlišné od podmínek ve vyso-
kých horách… 

Vrtulník, který odvezl Jijóna do bezpe í
využil i zbytek výpravy. Horký s Jakešem se 
nechali p evézt asi o 70 km více k severu. 
Díky driftu ledu m li zna né zpožd ní. A také 
se ocitli u širokého pruhu volné vody, kterou 
obejít by zabralo nejmén  den cesty, pokud 
by to bylo v bec možné. 

Na novém míst  již mo ské proudy led tolik 
neodnášely, a tak Petr Horký spolu s polárníkem 
Miroslavem Jakešem došli na severní pól 12. dubna 
2008 v 11,57 hodin st edoevropského asu. Pro 
Jakeše to bylo od roku 1993 již popáté, co na pólu 
stanul. 

Na pól došli eští cestovatelé dokonce o den 
p ed plánem, strávili tu bez problém  dalšího dva a 
p l dne, než je vyzvedla ruská helikoptéra a odnes-
la zp t na polární stanici Barneo. 

B hem cesty se poda ilo nato it záb ry pro 
dokumentární film a po ídit fotografie pro chysta-
nou výstavu. Podle plánu v cíli zakopali láhev vod-
ky Amundsen na pam  legendárního polárníka, 

foto piranhafilm 

foto piranhafilm 

který tu nikdy nebyl. 
Dvousetkilometrová trasa, kterou kdysi urazil 

slavný i horolezec Reinhold Messner, z stala nedo-
sažena, z ásti kv li špatnému po así, z ásti kv li 
solidární pomoci ekvádorskému horolezci Pepé 
Jijónovi, ke kterému m l Miroslav Jakeš povinnos-
ti i jako oficiální pr vodce expedice. 

A co napsal Petr Horký do deníku MF Dnes o 
život  na arktické expedici? „Spím ve dvou dlou-
hých spodkách, dvou párech teplých ponožek a 
ješt  mám na nohách m kké boti ky ušité ze spacá-
koviny. Na horní p lce t la mám t i vrstvy prádla a 
teplou mikinu, v níž jsou 4 kapsy s asi p ti kily ba-
terek do fo ák , telefonu, kamery a dalších p ístro-
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j . Mám je na t le proto, aby se mrazem vybíjely co 
nejmén . Na hlav  mám ušanku a celý se zamotám 
do teplého spacáku, který má ješt  plát nou vložku. 
Spíme dob e. Teda já spím, jako když mne do vody 
hodí. Mirek se asto budí a poslouchá zvuky kolem. 
Jestli nejdou medv di nebo se kolem nás neláme 
led.“

„Ráno se budíme kolem šesté až sedmé hodiny. 
Mirek vždycky d ív než já. Náš stan je zevnit  úpln
bílý. Uvnit  máme t eskutý mráz, jen o pár stup
menší než venku. P es noc nijak netopíme. Teprve 
ráno zapálíme benzinový va i  s vodou na aj, a tím 
se trochu zah ejeme. K snídani máme sušenou 
stravu. Maso, polívky. Te  jsem si t eba osmažil 
kousky uzeného, k tomu sušená játra smíchaná s 
vodou. Je to dost hutné. Také jíme hodn  sladkostí. 
Kolem deváté až desáté hodiny vyrážíme na po-
chod. Jdeme na lyžích se stoupacími pásy, táhneme 
si sán  a na zádech neseme ješt  batohy. Když jsme 
vyráželi na za átku, vážily mé sán  46 kilo a batoh 
dalších 17 kilo. Dohromady zát ž p es 60 kilo…“ 

Cesta byla chvílemi docela nebezpe ná. Snad 
nejhorší je, že se led neustále pohybuje. Pro server 
idnes.cz pak Horký uvedl i nebezpe né historky z 
cesty: „Moje první zkušenost s m nící se Arktidou 
byla p i sledování takzvaného torosení. To je oka-
mžik, kdy se vlivem mo ských proud  o sebe t ou
dv  obrovské kry, které se drtí, p etla ují a pohybu-
jí a tím vzniká hromada nalámaných kus  ledu, 
které mohou n kdy vážit i n kolik metrák . Led 
p itom vydává kvílivé zvuky a vy máte pocit, jako 
byste se dívali na obrovský mlýn, jenž tu ledovou 
masu mele. A ta jako kdyby vše p emohla! Poprvé 
jsem to vid l p ed pár dny. Mirek Jakeš vybral ces-
tu, abychom p ekonali asi dvoumetrovou hromadu 
ledu. Vypadala nehybná, statická. P ešli jsme oba 
na druhou stranu a já si ekl, že se ješt  vrátím, 
abych si nato il pár záb r . Jenže sotva jsem pár 
záb r  dokon il a ohlédl se, zjistil jsem, že cesta 
zpátky už neexistuje. Tam, kudy jsem p ed chvíli 
prošel relativn  bez problém , te  byly hromady 
ledu a všechno se dalo do pohybu. Jako bych se 
díval na násypku obrovského mlýnku… Naho e na 
hromad  jsem uvid l, že už pode mnou te e po-
m rn  široká mo ská eka. Jen jsem zaslechl Mir-
ka, jak za val: Sko !“

„V era ve er jsme dorazili k obrovské široké 
ece. Rusové tomu íkají Mississippi, ekl s úsm -

vem Mirek. Skute n  to tak vypadalo. Nep ekro i-
telný obrovský veletok. Nezbylo nic jiného, než 
odpoledne postavit stany a doufat, že nás bu  drift 
pooto í, abychom tuto eku nemuseli p ekonávat, 
anebo že t eba do druhého dne budou takové mra-
zy a eka zamrzne… Když jsme dnes ráno vyšli, 
Mississippi byla p ikrytá ledovou vrstvou.“ 

PRVNÍ EŠKA NA PÓLU 
EXPEDICE CENTRAL GROUP 

Další polární výprava k pólu byla již trochu 
komer n jší. P esto se jí nedá up ít další prvenství 
– ú astnila se jí totiž první eška, Miluše Netolic-
ká, která se dostala k pólu p šky. Ona i její kolego-
vé Dušan Kunovský a Ladislav Franta, jsou vrcho-
loví manaže i pražské developerské firmy Central 
Group, podle níž byla celá expedice pojmenována. 
Tato výprava má na sv domí i další prvenství – jde 
o v bec první echy, kte í dosáhli severní to ny se 
psím sp ežením. Ta se dají najmout t eba na Špic-
berkách, stará se tam o to jistý Polák Ralph Swisto-
niowsci. Jet k pólu se psy ale není nejlepší nápad. 
Prvotní radost z toho, že se lov k t eba i poveze, se 
brzo vytratí. Po cest  k pólu se san  musí díky ledo-
vým kupám – toros m spíš stále p enášet, než že 
by se lov k pohodln  vezl. A, zvlášt  zpo átku, je 
na saních v tšinou jen žrádlo pro psy. V p ípad
p ekonávání zamrzlých kanál  je cesta se psím 
sp ežením nebezpe n jší, zvyšuje se nebezpe í
probo ení do vody, což se ke konci expedice Cent-
ral Group opravdu také stalo. 

Expedice vyrazila k pólu z Barnea 3. dubna 
2008. leny výpravy doprovázeli krom  polských 
mušer  i dva pr vodci ze Špicberk . Ti také ídili
psí sp ežení a m li zbran , které jsou v t chto ob-
lastech nezbytné kv li nebezpe í ledních medv d .

ást zásob a výbavy vezla dv  psí sp ežení, zbytek 
si nesli lenové expedice na zádech a táhli na sa-
ních za sebou. Celou cestu absolvovali na speciál-
ních polárních lyžích s tuleními pásy pro snadn jší 
postup po led .

9. dubna 2008 v 19,40 hodin expedice dosáhla 
pólu. Stihli to d íve, než dvojice Horký – Jakeš, šli 
totiž mnohem kratší cestu. 

Bohužel ledový drift odnesl v té dob  základnu 
Barneo pon kud dále od pólu, takže Rusové museli 
opatrn  plánovat všechny lety na sever. Expedice 
tedy musela na pólu vydržet tém  24 hodin, což na 
normálních okolností není žádná tragédie. Na této 
expedici se však ukázalo, jak nutné je nespoléhat 
na logistiku polární skupiny VICAAR a je t eba se 
vším šet it. Vidina brzkého dosažení pólu a p itá-
p ní stanu benzínovými va i i zp sobila nedosta-
tek paliva a mírné strádání této expedi ní skupiny. 
O tom, co to dokáže ud lat s psychikou lov ka se 
mohli p esv d it diváci Novy, kterým Miluše Neto-
lická v hlavních zprávách sd lovala své tragické 
dojmy z nocování na pólu. (záznam naleznete na 
našich internetových stránkách). 

„Není pravda, že naši polárníci trpí zimou a 
hladem a že jim docházejí zásoby jídla a piti,“ na-
psala nám 10. dubna odpoledne mluv í Ta ána 
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Arktida 2008 

Ladislav Franta ekl po návratu: „Paradoxn
nejlepším byl vlastní pochod na lyžích. Alespo
bylo lov ku teplo. Nejhorším bylo naopak ve erní 
stav ní tábora po desetihodinovém pochodu. A 
také ráno – vylézt z alespo  trochu zah átého spa-
cáku do minus t iceti až ty iceti a rozd lat ohe  na 
va ení. Beznad jná byla také situace na za átku 
expedice, kdy jsme zjistili, že kv li silnému driftu 
jsme po celodenním namáhavém pochodu vlastn
nic neušli a jsme stále tém  na stejném míst .“

Opravdu je ta psychika v Arktid  d ležitá. 

ZAMYŠLENÍ 
To na podléhá inflaci: dobrodruhy vyst í-
dali excentrici. 

Zden k Sedlá ek ve svém sloupku uve ejn ném
v Lidových novinách dne 11. dubna 2008 píše: 
„Kdyby se ekonomka Netolická jmenovala N mco-
vá, Jára Cimrman by jásal: Dobytí severního pólu 

eškou Miluší N mcovou, to je ono. Jenže nám se 
otevírá zajímav jší otázka skrze její profesi – vždy
šlo o jakýsi team building spole nosti Central 
Group. Pro  te  na severní pól mí í záplava výprav 
v etn  t í eských? 

Severní pól p estal být místem pro sportovce a 
ryzí dobrodruhy. Ruská základna Barneo sto kilo-
metr  od pólu umož uje pohodlnou leteckou do-
pravu. Kdyby se horolezec nechal vysadit na Mt. 
Everestu ve výšce 8000 metr , m l by pocit doby-
vatele? Výstup na Mt. Everest navíc vyžaduje povo-
lení ínské i nepálské vlády. Na severní pól mimo 
suverenitu jakékoliv státní správy m že každý. I 
proto sportovci a dobrodruzi uvolnili pole excentri-
k m.“ 

Prost  severní pól už není, co býval. Na Barneu 
se letos b žel i maratón. Skoro nic na zemi už není 
nic, jak bývalo. 

Nastává léto. Díky globálnímu oteplování už 
není problém dojet na severní pól lodí. Dnes stále 
ješt  ledoborcem. Ale klimatologové varují, že jed-
nou bude pól bez ledu úpln . I když v Arktid  bude 
stále ješt  hodn  pod nulou, mo e p estane zamr-
zat. Ono totiž sta í, že je ledový p íkrov porušen. 
Tmavá voda pohlcuje slune ní zá ení a otepluje se. 
Sníh a led zá ení odráželo. Nastává n co podobné-
ho skleníkovému efektu. 

Napíši-li, že severní pól bude jednou bez ledu, 
m že to znamenat, že n co p ece jen z stane, jak 
bývalo. Dojít na severní pól suchou nohou už nebu-
de možné, takže výkony t ch, kte í to dokázali, 
nezdevalvuje ani další výprava vrtulníkem, i se 
psím sp ežením. Možná tak na kajaku. Mám oba-
vu, že to není moc optimistický záv r.

Sizová. „Objevily se totiž zprávy, že Rusové nejsou 
schopni zajistit vrtulník pro jejich návrat.“ Zástup-
ce VICAARu v Longyerbyenu byl p ekvapen, kdo 
tyto informace v esku ší í. „Vrtulník je v terénu, 
sbírá, rozváží a popostrkuje lidi kam je zapot ebí, je 
sezona a v oblasti je pom rn  živo,“ ekla Sizová. 
„Navíc je letos Barneo nezvykle daleko od pólu, 
momentáln  asi dva stupn .“

Severní pól byl nádherný, ale už nikdy více – 
tak by se daly shrnout první dojmy všech t í len
Expedice Central Group. Každý den strávili na 
lyžích pr m rn  deset hodin. Postup výpravy zpo-
átku komplikovalo špatné po así s prudkým v -

trem a silný drift. Ke konci expedice se po así na-
št stí ustálilo. Na pólu tak m li lenové výpravy 
velmi mrazivé, ale jasné po así. Stále však foukal 
silný vítr. „Když se te  dívám na naše fotky, p sobí
to tak pohodov  a idylicky. Ale chvilku p ed foce-
ním jsme si sundali kukly a neoprenové masky, a 
každý nádech mraziv  pálil v plicích,“ ekla Neto-
lická po návratu dom .
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MONOGRAFIE WALTARI-
HO VYJDE VE FINSKU 

Ro 7 – Radio Praha 
Nejv tší finské nakladatelství chystá ke 

stému výro í narození nejznám jšího finského 
autora 20. století Miky Waltariho vydat jeho 
monografii od eské spisovatelky a p eklada-
telky Markéty Hejkalové. V esku pat í autor 
proslulý p edevším románem Egyp an Sinu-
het k desítce nejoblíben jších spisovatel . V 
rodné zemi mu biografie dosud nevyšla. „S 
nápadem, že by knížka m la vyjít ve Finsku, 
p išla Waltariho dcera Satu Elsteläová,“ ekla 
Hejkalová TK. Knížka Fin Mika Waltari vy-
jde ve Finsku, ale v angli tin . Waltariho na-
kladatel totiž dosp l k názoru, že kniha není 
ur ená pro Finy. „Já tam píši o Waltariho ži-
vot  na pozadí finské historie, která je Fin m
dob e známa. Knížka by m la být distribuová-
na sv tov , jsem z toho nadšená,“ vysv tlila. Z 
eštiny ji bude p ekládat Brit Gerald Turner. 

Vyjít by m la v zá í, na kdy se chystají velké 
oslavy.

STELLA BLÓMKVISTOVÁ – 
VRAŽDA V TELEVIZI 
Severská krimi 
Detektivní p í-
b h ze sv ta 
masmédií. Is-
landští diváci 
jsou šokováni. 
Známý kulturní 
po ad tentokrát 
dopadl zcela 
jinak, než si 
p edstavoval i . 
P ímo p ed tele-
vizními kamera-
mi byla totiž 
spáchána vraž-
da. Uprost ed
vášnivé diskuse 
se totiž známá 
m o d e r á t o r k a 
zhroutila mrtvá 
na desku stolu 
poté, co se napi-
la vody ze skleni-
ce. Hlavní pode-
z elou je Ásta, 
žena, která skle-
nici postavila na 
st l a která se s mrtvou dob e znala… 

Pod jménem Stella Blómkvistová se skrývá význam-
ná osobnost islandského ve ejného života, Vydala zatím 
ty i kriminální romány, jejichž d j je zasazen do atrak-

tivního prost edí politiky, médií a soudnictví. Celý Is-
land hádá, kdo asi tyto skv lé romány píše, a napjat
eká na další detektivku z téhož pera. Duchap ítomná

hlavní hrdinka si mezitím získala velkou obec p íznivc .
V eštin  jí dosud vyšlo Bronzová socha (2006) a práv
distribuovaná Vražda v televizi (2008). 

Stella Blómkvistová: Vražda v televizi, p vodní
název: Morðið i sjónvarpinu (Dokonalý zlo in,
2000), nakladatelství MOBA Brno, vázáno, 222 
str., 239 K , ISBN: 978-80-243-3045-7 

spisovatelka a p ekladatelka 
Markéta Hejkalová 
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ISLAND, YOKO ONO A LASEROVÁ V Ž MÍRU 
„Jel jsem dol  k p ístavu, abych se na sv tlo

mohl lépe podívat,“ pokra uje Zoe Robert. 
„P estože foukal studený vítr, nebyl jsem jediný, 
kdo m l podobný nápad. Desítky lidí studenému 
v tru odolávaly, jen aby se mohly podívat p es zá-
toku na v ž.“ 

P i slavnosti na ostrov  se k Yoko Ono a reykja-
vickému starostovi Vilhjálmuru Þ. Vilhjálmssonovi 
p ipojili i Ringo Starr, vdova po Georgi Harrisonovi 
Olivia Harrisonová a syn Johna Lennona Sean. 
Paul McCartney byl podle agentury AP pozván, ale 
nep ijel.

Starosta Vilhjálmsson ve svém projevu uvedl, 
že se cítí být poct n faktem, že v ž byla realizována 
práv  v Reykjavíku. 

ty iasedmdesátiletá um lkyn  Yoko Ono dále 
ekla, že s prvním konceptem na sv telnou v ž p i-

šla už v roce 1965 a Lennonovi se prý nápad líbil. 
Nyní si pro jeho realizaci vybrala Island – hlavn
proto, že ostrov má magickou atmosféru, která s 
jejím dílem souzní, kv li využívání obnovitelné 
energie, kv li své lásce k venkovu a p írod  a také 
kv li skute nosti, že Island nemá armádu. 

Projekt stál asi milion islandských korun (1,2 
milionu €), v tšinu v novala sama Yoko Ono, t eti-
nu prost edk  uhradilo m sto Reykjavík spole n
s reykjavickou energetickou spole ností. 

Lidí, kte í by kritizovali vysoké náklady na ten-
to projekt, není mnoho. Jak íká Yoko Ono, je lepší 
vytvo it n co pozitivního, než stále kritizovat n co,
co se nám nelíbí. 

p eklad Saša Ruschková 

zdroj: icelandreview.com  
9. íjna 2007 se v den nedožitých 67. naro-
zenin Johna Lennona konala na Islandu 
zajímavá akce. Na ostrov  Videy u Reykjaví-
ku byla odhalena tzv. V ž míru Yoko Ono – 
Imagine. Sloup sv tla zá il až do 8. prosin-
ce, výro í Lennonovy vraždy v New Yorku 
roku 1980. 

Podle agentury Reuters vyzvala Yoko Ono b -
hem odhalení sv t, aby si p edstavil život v míru. 
Yoko Ono a bubeník Beatles Ringo Starr rozzá ili 
chladnou noc širokým pruhem modrého sv tla,
zatímco asi 200 p ítomných zpívalo Lennonovu 
píse Imagine, která hrála v pozadí. 

Lennon v památník tvo í silný paprsek sv tla, 
které vychází ze „studny moudrosti“, již obklopuje 
nápis „Imagine Peace“ ve 24 jazycích.  

„Doufám, že když zasvítí sv tlo z této v že, sv t
se na chvíli zastaví a p edstaví si mír,“ ekla Yoko 
Ono agentu e Reuters v rozhovoru p ed odhalením 
hotového projektu. 

PAPRSEK SV TLA
Podívali-li byste se z reykjavického okna, ur it

byste nep ehlédli svislý jasn  modrý paprsek sv t-
la, který zá il na obloze. 

„Když jsem se ten den ve er vrátil z hodiny is-
landštiny, vzpomn l jsem si na odhalení nového 
sv tla, až když jsem ho uvid l z okna kuchyn ,“ 
píše na internetovém serveru icelandreview.com 
Zoe Robert. „Ode dne, kdy Yoko 
Ono sv telnou v ž na ostrov  Videy 
odhalila, obohacovalo sv tlo no ní
oblohu v Reykjavíku.“ 

V ž míru Imagine, kterou tvo il 
paprsek sv tla mí ící do nebe 
z obrovské fontány ve tvaru válce, 
byla vytvo ena na podporu myšlen-
ky sv tového míru a jako pocta 
Johnu Lennonovi, zesnulému man-
želovi Yoko Ono, který by se v roce 
2007 dožil 67 let a který si podobný 
projekt p edstavoval již v roce 
1965, kdy s Yoko Ono poprvé o 
vytvo ení v že hovo il. Sv tlo bude 
svítit každý rok od 9. íjna, dne 
Lennonových narozenin, do 8. pro-
since, dne, kdy byl zavražd n, a 
dále v jiné dny v pr b hu celého 
roku, nap íklad na Nový rok. 
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HENRIK IBSEN – ARNIE MÁ PROBLÉM 
zdroj: noramb 
23. kv tna 2008 se konala v Diva-
dle Na zábradlí premiéra p edsta-
vení Arnie má problém, nazkou-
šená podle hry norského dramati-
ka Henrika Ibsena Když my mrtví 
procitneme. Jde o poslední Ibse-
novu hru, kterou napsal na sklon-
ku svého života, když mu bylo 
p es sedmdesát let. D vod zm ny
názvu je podle režiséra Jana Ne-
beského hlavn  v tom, aby byl 
poutavý pro dnešního diváka. 

H l a v n í  p o s t a v o u  t o h o t o 
„dramatického epilogu ve t ech d j-
stvích“ je socha  Arnold Rubek (hraje 
Miloslav Mejzlík), který se, stejn  jako 
Ibsen, po letech úsp šného p sobení v 
cizin  vrací do poklidného a místy až 
pon kud zatuchlého prost edí rodného 
Norska. Doprovází jej o mnoho let 
mladší manželka Maja. Rubek se v láz-
ních setkává s tajemnou Irenou, ženou, 
která mu stála kdysi modelem k nej-
slavn jšímu dílu, soše s názvem Den 
vzk íšení.

Podle dramaturgyn  Divadla Na 
zábradlí Ivany Slámové je tato hra na 
Ibsena až moc vtipná a tím pádem nety-
pická. Hlavní hrdina Rubek je velmi 
egoistický a p es svou sebest ednost 
nevidí už nic dalšího. Stále aktuální 
téma zasazené do konce 19. století prý 
hodn ekne i mladým divák m. A z 
divadla si s sebou možná odneseme i 
takové malé pou ení na záv r.

O scénu a kostýmy se postaral reži-
sér Jan Nebeský spolu s Janou Preko-
vou. Ne ekejte tedy nic dobového, vše 
se pohybuje spíš na hranici náznak  a 
symbol  v neur itém ase. Celé p ed-
stavení je podmalováno scénickou hud-
bou. Podrobnosti o této inscenaci se 
do tete v minulém ísle Severských 
list  1/2008. 

kráceno podle internetových stránek 
Norského královského velvyslanectví  
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Porgy a Bess George Gershwina, operu Titus Wolf-
ganga Amadea Mozarta i operetu Netopýr Johan-
na Strausse. Prvním operním p edstavením v nové 
budov  bude zá ijové uvedení opery Don Carlos od 
Giuseppe Verdiho. 

zdroj: tk
Norský král Harald V. v sobotu 12. dubna 
2008 ve er otev el v Oslu novou budovu 
opery, která má ambice za adit se po bok 
nejslavn jších operních dom  sv ta.

Svým úvodním proslovem také zahájil oslavy, 
kterých se p i p íležitosti otev ení opery ú astní
1350 host  v etn  n mecké kanclé ky Angely Mer-
kelové a dánské královny Margrethe II. 

Pozoruhodné architektonické dílo leží na b ehu 
osloského fjordu nedaleko centra m sta a v bezpro-
st ední blízkosti hlavního nádraží. V nízké budov
z bílého mramoru jsou t i operní sály, z nichž nej-
v tší pojme 1356 sedících divák . Objekt za 3,3 
miliardy norských korun projektoval architektonic-
ký ateliér Snöhetta, který p ed 20 lety spoluzaklá-
dal eský architekt Martin Roubík žijící v norské 
emigraci. 

„Operní d m vyrostl na osloském fjordu coby 
nová a velkolepá pam tihodnost,“ ekl ve svém 
zahajovacím proslovu Harald. Podle editele opery 
Bjoerna Simonsena opera zm ní zp sob, „jakým 
nás sv t vnímá a jakým my nahlížíme sami na se-
be“. 

P i slavnostním otev ení zazpívali mimo jiné 
ukrajinská sopranistka Maria Guleghinová, n mec-
ká sopranistka Anja Harterosová i n mecký zp -
vák René Pape. 

Norská opera a balet, které doposud nem ly 
vlastní sídlo a poslední tém  p lstoletí provizorn
p sobily v budov  Lidového divadla, uvedou v pr -
b hu roku mimo jiné norskou premiéru muzikálu 

NOVÁ OPERA V OSLU 
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VÝSTAVA STROMY A UDIA VO FÍNSKEJ MYTOLÓGII 
Výstavu fotografií pod názvom Stromy a 
udia vo fínskej mytológii otvorili v marci 

tohto roku v Krajskom múzeu v Prešove.  

Ide o výsledok spolupráce Nadácie Zelená ná-
dej a Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk so sídlom 
v obci Tul ík v okrese Prešov a fínskych fotografiek 
Sanni Seppo a Ritvy Kovalainenové. Prvá z nich 
bola ústrednou postavou vernisáže.  

Pred Prešovom mali možnos  vidie  výstavu 
udia v 14 mestách vo Fínsku a Švédsku. Prešov je 

prvou zastávkou na jej putovaní po Slovensku a 
echách. V Prešove bola výstava v marci. Od apríla 

bola v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. 
V echách bude výstava v lete v Opave a v Chebe.  

Fotografie ukazujú rôzne tradície, ktoré fínski 
predkovia dodržiavali a z ktorých niektoré ešte 
stále pretrvávajú. Dominantou výstavy je tri metre 
vysoký šiator v tvare posvätného hája, ktorého ste-
ny tvoria fotografie pochádzajúce z posvätného 
hája v Estónsku.  

Pre fotografky práca na tejto výstave bola nie-
len putovaním za fotografiami po Fínsku, Estónsku 
i ruskej Karélii, ale aj dlhými výletmi do archívov. 
Pripravili aj jej obšírnejšiu knižnú podobu. V roku 
1997 sa kniha stala vo Fínsku knihou roka a okrem 
troch vydaní vo fín ine vyšla aj v anglickom a ne-
meckom preklade.

STROMY A UDIA
Puiden kansa alebo Stromy a udia, nádherná 

poetická výstava fotografií so sprievodným textom. 
Výstava pre udí, ktorí milujú stromy a lesy.  

Pre Sanni a Ritvu bola práca na tomto projekte 
dlhým výletom do fínskej mytológie a za starými 
fínskymi tradíciami, v ktorých boli osudy udí úzko 
späté so stromami a lesmi v ich okolí. Bola výletom 
do dôb, v ktorých boli lesy bez hraníc a tiahli sa 
všetkými smermi do nedoziernych dia ok. Projekt 
vznikal v rokoch 1993 – 1997 a kvôli fotografiám 
cestovali nielen po Fínsku, ale aj do Estónska a 
ruské Karélie. Rovnomenná publikácia bola v roku 
1997 vo Fínsku ocenená ako najkrajšia kniha roka a 
v tom istom roku obe fotografky získali Suomi Pri-
ze, fínske štátne ocenenie pre umelcov.  

K tejto práci ich priviedol šokujúci stav exten-
zívneho hospodárskeho využívania lesov vo Fínsku. 
V médiách sa diskutovalo o tom, i sú lesy dôležité 
z hradiska ekonomického alebo biologického. Nik 
však nehovoril o ich kultúrnych hodnotách. Sanni a 
Ritva videli, ako lesníctvo ni í prírodu, ale uvedo-
mili si tiež, ako ni í udskú dušu, ktorá je spätá s 

prírodou.
Výstava pozostáva zo siedmich astí a zobrazuje 

miesta a stromy, ktoré sú spojené s rituálmi pred-
kov a ukazuje aj vz ah dnešných udí k stromom. 
Fotografie s vysokou umeleckou hodnotou nás 
postupné sprevádzajú lesom a jeho duchmi, po-
svätnými hájmi, ktorých sa udská ruka nesmela 
dotknú . Zobrazujú posvätné stromy, ktorých šum 
vo vetre podáva svedectvá o celých generáciách 
predkov. Rozprávajú nádhernú báj o medve ovi,
krá ovi lesov, ktorý sa narodil na nebesiach a na 
zem bol spustený v zlatej kolíske, o zvyku vytesa
kríž alebo iniciálky m tvych do stromu, aby sa viac 
nevrátili. Tento zvyk niekde pretrváva dodnes. Vý-
stava kon í fotografiami stromov a udí, ktorí sú s 
nimi spätí aj v dnešnej dobe.  

Fínska mytológia má pomerné blízko k mytoló-
gii Slovanov. Aj naši predkovia mali posvätné háje, 
v ktorých sa udská ruka nesmela ni oho dotknú .
Aj v nasej mytológii bol medve  posvätné zviera. A 
naša sú asnos  sa, žia , tiež nelíši od fínskej. Na 
lesy sa h adí predovšetkým z ekonomického hradi-
ska. Ani my by sme sa nemali hanbi  za lásku k 
stromom a lesu. 

TAMME-LAURI DUB 

sl0802.pub
stránky 36

úterý, 10. ervna 2008 02:06
P ímá barva 1



37

severské listy 2/2008 

symboly Severu 

Najvä ší dub v Estónsku nachádzajúci sa pri 
dedine Urvaste a nesúci meno statku, na pozemku 
ktorého rástol. Strom boha hromu. Stromy hrali v 
živote predkov dôležitú úlohu. Posvätné stromy 
boli nedotknute né. Na úvali prosbám, lie ili, vy-
žadovali si úctu a ur ovali osud. 

 MEDVE  A NEVESTA 

Najstaršia písomne zachytená báj o medve ovi
opisuje lov medve a. Medvede sa lovili po as zim-
ného spánku. Zabitého medve a priniesli spievajúc 
do domu, kde na jeho po es  za al obrad. Do domu 
k nemu vošla svadobná dvojica, nevesta a ženích, 
ktorých usadili za vrchstolom. udia tancovali, pili 
pivo a jedli hlavu z medve a pod a rituálnych 
zvyklostí. Po obrade sa po ovníci museli uisti , že 
m tvy medve  išiel domov, aby tak zaru ili zacho-
vanie druhu. Medve a museli pochova  dôstojne 
ako loveka. V lesnatých oblastiach stredného Fín-
ska sa až do 17. storo ia zachoval zvyk, že pochová-
vanie medve a sprevádzali kostolné zvony. Aby 
zaistili, že sa medve  vráti domov, do súhvezdia 
Ve kého medve a, jeho lebku, otvorenú smerom 
na východ, zavesili na borovicu a pod u zahrabali 
jeho kosti.

ZA LESNÝM ZÁVOJOM 
Ke  lesný duch za aruje loveka, ten potom 

ostane za lesným závojom, v inom svete, kde slnko 

Výstava sa od leta presune do ech

D m um ní, Opava 
od 2. ervence 2008 do 10. srpna 2008 

Kostel sv. Bartolom je, Galerie 4, Cheb 
od 15. srpna 2008 do 30. zá í 2008 

vychádza na západe, rieky te ú opa né a koruny 
stromov rastú obrátene. Takýto lovek sa záhadné 
stratí, nepoznáva známe miesta, nezmokne, ke
prší, vidí udesné veci, po uje podivné zvuky, ne-
vníma as, vidí tých, ktorí ho h adajú, ale jeho nik 
nevidí a nepo uje, a ke  sa chce dosta  von, musí si 
obliec  šaty naopak alebo sa vyzliec .

STAN TVARU POSVÄTNÉHO HÁJA 
Steny stanu tvoria fotografie posvätného hája 

(hiisi) z Estónska. V alekej minulosti na týchto 
posvätných miestach v lese udia hodovali a priná-
šali obety lesným bohom. Nesmela sa v nich odtrh-
nú  vetvi ka ani jedinká bobu ka lesných plodov.  
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MIDSOMMARSKÉ RECEPTY 
Irena Karlsson 
Švédové se p i oslav  svátku Slunovratu nemohou obejít bez tradi ních pokrm .

MATJESY 
6 filé Matjesa (naložené v láku – ne v oleji) 
2 dl majonézy 
1 nadrobno nakrájená cibule 
1 nadrobno nakrájený pórek 
1 hrst nasekaného kopru 
2 dl kyselé šleha ky
Filé nechat vykapat, opláchnout ve vod , ot ít a pak 
nakrájet na kousky a zamíchat se všemi p ísadami. 
K tomu se podávají nové brambory, které se uva í s 
koprem a posypou pažitkou a salát. Na stole je také 
chléb a sýr. 

Matjesill 
6 st matjefileer 
2 dl majonäs 
1 finhackad gul lök 
1 finahckad purljök 
1 stor knippa dill 
2 dl creme fraiche 
Skölj fileerna och lägg i bunke med vatten, ställ 
svalt i 1 timme. Blanda alla indegrienser. Låt fileer-
na rinna av och torka av dem. Skär filleerna i bitar 
och blanda ner i röran, tillsätt creme fraiche sist. 
Till det färsk potatis med dill, gräslök och salad. 

OVOCNÝ KOLÁ
3-4 jablka 
125 g rozpušt ného másla 
1,5 dl pískového cukru, trochu vanilkového 
2 dl hladké mouky 
1 ajová lži ka prášku do pe iva
š áva z 1/2 citronu 
Vymastit formu a na dno položíme jablka nakráje-
ná na kousky a na to t sto. Pe e se p i 200 °C asi 
20-25 min až t sto dostane zlatou barvu. K tomu 
šleha ka, vanilková zmrzlina nebo vanilkový krém. 

Fruktpaj 
3-4 äpple 
125 gr smölt smör 
1 och halv dl strösocker, lite vaniljsocker 
2 dl vetemjöl 

1 rågad tesked bakpulver 
saft halv citron 
Varva i en smord ungsäker fjorm äpple skrurna i 
bitar och deg på det grädda i 200 grader ungsvär-
me ca 20-25 minuter tills deget får en fin färg. Till 
det vispad grädde, eller glass eller vaniljkrem. 

POKUŠENÍ JANSSONA 
5-6 brambor (cca 0,5 kg) 
2 st edn  velké cibule 
2 polévkové lžíce margarínu nebo másla 
15 an ovi kových filé (1 konzerva 125 g – v láku, ne 
v oleji) 
2 dl šleha ky
Oloupané brambory nakrájíme na tenké plátky. 
Cibuli usmažíme na polovin  tuku. 
Vymastíme peká , na dno klademe nakrájené 
brambory, na n  cibuli, trochu pep e, an ovi ky a 
nahoru op t brambory. Zalijeme polovinou šleha -
ky a tuku. Nakonec posypeme trochou strouhanky. 
P ed koncem pe ení zalijeme druhou polovinou 
šleha ky.
Pe eme ve vyh áté troub  na 200° cca 45 min. 
An ovi ky m žeme nahradit uzená em, kaviárem 
nebo filety z naložených slane k .

Janssons festelse 
5-6 (ca 500 g) råa popatisar 
2 medelstura gula lökar 
2 msk margarin eller smör 
15 ansjovisfiléer (1 burk á 125 g) 
2 dl grdädde 
Skala potatisen o skär den i fina strimlo eller riv 
den på råkostjärn. Skala och hacka löken samt fräs 
den i hälften av matfettet. Varva i en smord ugnsä-
ker form potatis, ansjovis och lök. Översta lagret 
ska vara potatis. Häll på hälften av grädden och 
klicka på resten av matfettet. Grädda i 200° ugn-
svärme tills potatisen är mjuk, ca 45 min. Häll på 
resten av grädden mot slutet av gräddningen. 
Ansjovisen kan bztas ut mot böcklingfiléer, kaviar 
eller urvattnade salta sillfiléer. 
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Nejzajímav jší specialita kalakukko není ni ím
jiným, než smaženými rybi kami muikku, které se 
navíc zapékají v chlebovém t st . Tento pokrm má 
dávnou tradici – na své výpravy se jím zásobovali 
zdejší rybá i. Kalakukko má v sou asné dob  více 
podob a ochutnat m žete i luxusní varianty s ma-
sem losos i celými krevetami. 

ádn  sytý ob d p edstavuje karjalanpaisti
neboli hov zí pe en  s omá kou z ko enové zeleni-
ny, která chutí p ekvapiv  p ipomíná eskou sví -
kovou. Oblíbeným ochucovadlem jsou houby, je-
jichž konzumace se ve Finsku rozší ila v devatenác-
tém století, kdy Finsko bylo sou ástí ruské íše.

SOB A ZASE SOB 
Ta pravá exotika ale pochází ze severu Finska, z 

Laponska. Základem zdejších pokrm  je totiž sobí, 
v menší mí e pak losí maso. Temn ervené sobí 
maso je ne ekan  k ehké a vlá né, má však velmi 
zvláštní chu , která se nepodobá srn ímu ani jele-
nímu. Zv inová chu  soba je tak výrazná, že jídla 
nepot ebují už žádné další speciální ko ení. Lapon-
ská sobí specialita se jmenuje poronkäristys – na-
hrubo nakrouhané maso, dušené pouze se špetkou 
soli a podávané s bramborovou kaší a omá kou z 
proslazených brusinek. 

Pro echa úlet, pro Laponce b žnou v cí je sobí 
maso sušené. Zví ata se suší za chladných a v tr-
ných podzimních dn  p ímo na st echách místních 
obydlí, p ed hmyzem je chrání moskytiéra. Sušené 
maso dodá za mrazivých polárních nocí pot ebnou 
energii, a  je jíte syrové nebo pe ené na ohni. 

P ÍJEMNÉ PIVNÍ P EKVAPENÍ
Když jsem kdysi v Praze poprvé zasedl do hos-

pody s jedním finským kamarádem, napjat  jsem 
o ekával jeho nadšenou reakci po ochutnání „ es-
kého zlata“. Byl jsem trochu zklamaný. Kamarád se 
napil, ot el p nu u pusy a konstatoval: „Levné“. 

Zní to divn , ale je to pravda. Finská piva chut-
nají velmi podobn  jako eské vý epní ležáky. N -
které zna ky si dokonce zaslouží visa ku nejvyšší 
kvality. Nap íklad takové Karhu, va ené v jihofin-
ském Pori, by se svou plnou a íznou chutí obstálo 
v jakékoli eské hospod . Za zmínku stojí i silná 
erná piva zna ky Olvi i Koff. Jen se t chto tem-

ných kousk  nesmí vypít moc – obsah alkoholu 
kolem osmi procent není žádnou výjimkou. 

Finská kuchyn  možná není gourmetsky vyt í-
bená, každopádn  je zajímavá a v evropském kon-
textu bez p ehán ní velice exotická. 

Riku N. Podzemský 
Jacques Chirac kdysi na zasedání státník  Ev-

ropské unie v Kaliningrad  prohodil n co ve smys-
lu, že finská kuchyn  je ješt  horší než anglická. 
Tato netaktní glosa možná zn la z úst p edstavitele 
sv tové kuliná ské velmoci vtipn , ale dovolím si 
s jejím obsahem nesouhlasit. Finská jídla jsou totiž 
chutná a zajímavá. Už jen tím, že suroviny pochá-
zejí z té nej istší evropské p írody a jsou tak speci-
fické, že je nelze nijak napodobit ani ošidit. 

KALORIEMI PROTI ZIM
Finové jsou národem, který si snad více než 

kterýkoliv jiný zakládá na zdravém životním stylu. 
V p ípad  va ení to ale neplatí stoprocentn , ale-
spo  co do výživné hodnoty jídel. A  si pokrok 
a trendy uhán jí, kudy cht jí, ve Finsku je po ádná
zima a výdej energie je tím vyšší. Místní strava 
proto vyniká plností a hutností, je však vyvážená 
a pestrá.  

Finové se p ímo vyžívají ve sladkých zákuscích. 
Energeticky nabité lah dky mají podobu koblih 
s moruškovou zava eninou nebo šáte k  pln ných 
plody lesa. Ve finských kuchyních se pe ou i piro-
hy, asto se sladkou rýží a op t pln né marmeláda-
mi i strouhanou mrkví. 

MO SKÝ PROUD 
Ve Finsku najdeme t i zásadní regionální gas-

troproudy. Západní a jižní ást zem  omývá mo e,
p es které místní kuchyni inspirují švédské stoly. 
D ležitou sou ást jídelní ku v jihozápadním Fin-
sku tedy tvo í mo ské ryby, zejména tresky a sled
p ipravované v r zných marinádách a omá kách. 
Ze Švédska sem p iputovalo i nejb žn jší finské 
jídlo – kuli ky ze sekaného masa s bramborem a 
o echovou omá kou. Nechutná špatn , ale se speci-
ální chutí zem  Suomi to nemá nic spole ného. 

POKRMY VÝCHODU 
Mnohem zajímav jší je kuchyn  východní, po-

cházející z finské Karelie a kraje Savo proslulého 
labyrintem sladkovodních jezer. Základem karel-
ských jídel je ryba, v menší mí e pak vep ové
a hov zí maso. Nedílnou sou ástí východofinských 
jídel je pe ivo v podob  tmavých žitných celozrn-
ných chleb , ochucených sekanými o echy a se-
mínky.

FINSKÉ GASTRO 

sl0802.pub
stránky 39

úterý, 10. ervna 2008 02:06
P ímá barva 1



40

severské listy 2/2008 

tiráž

SEVERSKÉ LISTY  •  2/2008 
Zpravodaj Severské spole nosti. 
Vychází tvrtletn , ro ník 11 (Sobí noviny ro ník 18) 
Registrace: ISSN 1212-5385, MK R E 8208 

Vychází tvrtletn .
Cena jednotlivého výtisku 48 K

Obsah lánk  nevyjad uje nutn  stanovisko redakce ani 
vedení Severské spole nosti. Auto i p ísp vk  odpovídají 
za obsah a ru í za uvád né informace. Uve ejn né materi-
ály podléhají platnému Autorskému zákonu. 
P etišt ní lánk  je možné pouze se svolením redakce. 

Vydává: Severská spole nost, I : 18627234 
Produkce: Vydavatelství Michael Stanovský, D enice 51, 
537 01 Chrudim, I : 44437773 

Adresa redakce: D enice 51, 537 01 Chrudim, 
tel: 603 538 168, 466 652 460, 
e-mail: info@severskelisty.cz,
Internet: www.severskelisty.cz / www.severskelisty.sk.

Hlavní editor: Ing. Michael Stanovský, 
e-mail: stanovsky@severskelisty.cz.

Redaktor a tajemník redakce: Ing. Pavel Dobrovský, 
e-mail: dobrovsky@severskelisty.cz.

Grafický návrh: Martin Stanovský 
Sazba: redakce Severské listy 
Tisk: eské tiskárny s. r. o., Pardubice 

Toto íslo vyšlo: 20. ervna 2008 
Redak ní uzáv rka: 15. kv tna 2008 
Plánované redak ní uzáv rky jsou každoro n :
15. února, 15. kv tna, 1. zá í, 15. listopadu. 

Inzerce v asopise: www.severskelisty.cz/inzerce 

WEB archiv, eský národní korpus 
Obsah tišt né verze asopisu je zahrnován do eského národního korpusu spravovaného Ústavem NK na Filozofické 
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P edplatné v eské republice: 
Celoro ní p edplatné (4 ísla): 180 K
Rozši uje a p edplatné vy izuje administrace: Severské listy, D enice 51, 537 01 Chrudim, tel: 603 538 168, 466 652 460, 
e-mail: predplatne@severskelisty.cz, na Internetu www.severskelisty.cz/abonence.

P edplatné do zahrani í:
Celoro ní p edplatné (4 ísla): 620 K  / 24 € 
Výše uvedená cena platí p i mezinárodním bankovním p evodu pen z v etn  bankovních poplatk  „Europlatba SHA“. 
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www.severskelisty.cz/abonence, nebo nás, prosím, kontaktujte. 

Predplatné na Slovensku: 
Celoro ní p edplatné (4 ísla): 276 Sk 
Objednávky na Slovensku, reklamácie predplatného, informácie: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej 
formy predaja, Vajnorská 137, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, tel: 02/444 588 21, 02/444 588 16, 02/444 427 72, 
fax: 02/444 588 19, e-mail: predplatne@abompkapa.sk.

NA OBÁLCE 
P ední strana: Oslavy Midsommaru ve Švédsku, foto flickr.com.
Zadní strana: Oslavy Slunovratu ve Finsku symbolizují svatojánské ohn  na b ezích jezer , foto flickr.com.

SEVERSKÁ SPOLE NOST
Kontaktní poštovní adresa: Severská spole nost,  
Hornom cholupská 42, 102 00 Praha 15. 

Internetová adresa: www.severskaspolecnost.cz,
e-mail: info@severskaspolecnost.cz.

P edsedkyn  Severské spole nosti: Marta Janíková, 
predseda@severskaspolecnost.cz. 

Vedoucí jednotlivých sekcí: 
danska.sekce@severskaspolecnost.cz 
finska.sekce@severskaspolecnost.cz 
islandska.sekce@severskaspolecnost.cz 
norska.sekce@severskaspolecnost.cz 
svedska.sekce@severskaspolecnost.cz 

lenská agenda, p ihlášky, pozvánky, informace:
P ihlášku naleznete na Internetu. Nemáte-li k n mu p í-
stup, pošlete dopis na sekretariát se svým jménem, adre-
sou, telefonním a p ípadn  i e-mailovým kontaktem. 
Stru n  popište své severské zájmy p ípadn  napište i svá 
p ání aktivn  pracovat v n které ze sekcí Spole nosti.

lenskou agendu vede a informace rozesílá tajemník pro 
lenskou agendu Ing. Michael Stanovský, tel: 603 538 168, 

466 652 460, e-mail: sekretariat@severskaspolecnost.cz.
adresa: Sekretariát Severské spole nosti, D enice 51,  
537 01 Chrudim. 

lenské p ísp vky byly stanoveny od roku 2008 takto: 
ro n  300 K , studenti a nepracující senio i 200 K .
Noví lenové platí ješt  jednorázové zápisné ve stejné výši. 
P ísp vky vybírá hospodá ka Jana Kulišová,  
e-mail: hospodarka@severskaspolecnost.cz.

Brn nská pobo ka: tajemnice Mgr. V ra Konrádová, 
adresa: Hlinky 64, 603 00 Brno, tel: 511 134 463. 
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